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ABSTRAKT

Sistemi ligjor në Shqiperi e Kosove bazohet ne mbarëvajtjen dhe

zbatimin e proçedurave dhe neneve te cilesuara ne Kodin Penal, Kodin

Civil, Proçedurën Penale dhe Kushtetuten e Republikes përkatese. Mbi

këtë sistem ligjor bazohet edhe puna që kryhet për të luftuar Dhunën

në Familje qe shfaqet në të gjitha format e saj, qoftë dhunë fizike,

psikologjike, dhe emocionale. Shërbimet e ofruara nga punonjësit e

shtetit viktimave të dhunës në familje gjejne mbeshtetje te gjërë ne

kornizën ligjore përkatese në të dy këto shtete, por shumë pak prej kësaj

mbështetje ligjore përkthehet në ne zbatimin e tyre në praktike.

Mangësia ne praktike ne zbatimin e ligjeve referues per Dhunën në

Familje është e ngjashme me mungesën e një kornizë ligjore qe ofron edhe

më pak mundësi rehabilitimi apo trajtimi për dhunuesit e pjesëtarëve te

familjes. Fenomeni i Dhunës në Familje është i vështirë për tu çrrënjosur

nga shoqëria Shqiptare në të gjitha trevat ku ajo shtrihet, por nuk

konsiderohet nje mision i pamundur. Ky mision nuk i përket vetëm

sistemit të Drejtesise për ta përfunduar, por duhet domosdoshmërisht

edhe përfshirja e shoqërisë civile. Ky studim bën një përpjekje për të

ofruar zgjidhje të mundshme dhe realiste që mund të ndikojnë ndjeshëm

ne minimizimin e numrit te incidenteve të abuzimit ndaj pjesëtareve të

familjes.

Për të arritur tek këto përfundime që i shërbejnë kornizës ligjore

në luftën ndaj këtij fenomeni, dhe institucioneve me përgjegjësinë që

mbartin për të adresuar këtë plagë të shoqërise Shqiptare moderne, më

parë është bërë një analizë e historikut dhe aspekteve të ndryshme që

ndikojnë në ekzistencën e ketij fenomeni. Por, ky studim ka qenë gjithnjë

me një fokus në aspektet juridike të kësaj vepre.

Fjalet kyçe: vepra penale, dhuna në familje, korniza ligjore,

viktimat, format e dhunës, reforma ne drejtësi



ABSTRACT

The Legal system that Albania and Kosovo have, is based on the

thrift and implementation of exact procedures and that are specified in

the articles of the Criminal Code, Civil Code, Criminal Procedure and

the respective constitutions. The work to fight against the phenomenon

of Domestic Violence is based on this legal system in each country.

This phenomenon occurs in different forms, but the most prevalent

forms are the physical abuse, emotional abuse, and psychological abuse.

The services provided by relevant state employees to the victims of

domestic violence find support in the respective legal framework in

both these countries, but little of this legal support translates into their

implementation in practice .

The lack of implementation in real time of the legal framework

pertinent to the Domestic Violence is followed by lack of appropriate or

matching legal framework that offers at most the minimum rehabilitation

or treatment for perpetrators of family members. The phenomenon of

Domestic Violence is difficult to uproot from the ancient Albanian society

because it spans over a vast area in the Balkan peninsula, but is not

considered an impossible mission. This mission does not belong only

to the pertinent Justice System to end, but it is necessary to push for

the involvement of the civil society in this fight. This study makes an

attempt to provide feasible and realistic solutions that can significantly

influence the minimization of the number of incidents of abuse against

family members, and of course provide insight on the aid or consequences

that will be put on the perpetrators.

To reach to conclusions that serve to improve the legal framework in

the fight against this phenomenon, and institutions that bear respon-

sibility for addressing this wound of the modern Albanian society, at

first I have done an analysis of the historical background and various

aspects that affect the existence of this phenomenon. However, this

study was always with a focus on the legal aspects of this phenomenon.

Key words: penal acts, domestic violence, legal framework, victims,

forms of violence, reforms in the justice system
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Kapitulli 1 Fran QAFA

1.1 Mbi studimin

”Do dëshironim te besonim qe duke diskutuar cfarë ka ndodhur

do ndryshojë gjërat. Deri më tani, mes nesh kemi një semundje

mendore qe duhet të adresohet duke filluar që nga rrënjët e saj.

—Benjamin Janey, Dhuna ne Familje: Sherimi i saj.

[Janey, 2013]

Dhuna ndaj grave dhe vajzave është njëra nga shkeljet më të përhapura të

të drejtave të njeriut dhe burimi kryesor i pasigurisë për gratë dhe vajzat në

mbarë botën. Ajo përfshin abuzimin fizik, seksual, psikologjik dhe ekonomik,

dhe prek pa dallim të moshës, racës, etnisë, kulturës, të gjendjes ekonomike

dhe vendndodhjes. Dhuna ndaj grave, ndonëse është shkelja më e përhapur e

të drejtave të njeriut në botë,vazhdon të jetë më pak e vlerësuara. Dhuna është

gjithashtu një problem i thellë shëndetesor që ka pasoja vdekjen dhe plagosjen,

cënon mirëqenien e grave dhe shkatërron dinjitetin dhe vetëvlerësimin e tyre.

Tashmë dihet se dhuna në familje i kapërcen të gjitha kufijtë dhe është prezente

në të gjitha kulturat. Abuzimi ndaj grave është një problem kompleks dhe

shumë dimensional. Shpjegimi për këtë duhet parë tek faktorët kulturorë,

shoqërorë,familjarë dhe individualë, që ndikojnë në mundësitë që gratë të bëhen

viktima të dhunës.

Qëllimi ynë në këtë studim nuk është të flasim vetëm për pabarazi gjinore

— kjo jo për arsye se nuk ekziston dicka e tillë në shoqërinë e sotme Shqiptare-

por do i bëjmë një analizë veprës penale në familje, dhe jo vetëm dhunës ndaj

femrave, por një analizë më të gjere të familjes Shqiptare.

1



1.1. Mbi studimin

Pabarazia ne trajtim ndërmjet mashkullit dhe femres në disa drejtime në

shoqërine Shqiptare është një fenomen që ka shumë ndikim dhe është një ndër

shkaqet kryesore të veprave penale në familje. Në këtë studim kjo pabarazi

do trajtohet si një ndër shkaqet e nxitjes së veprës penale dhe gjithashtu si

një nder arsyet pse nuk merren masat e duhura të vlerësimit ndaj autorëve të

veprave penale.

1.1.1 Normat e reja shoqërore

Gjykimet e shoqërise tonë janë jashtëzakonisht të paragjykuara, duke marrë

shkas dhe nga ndryshimet në tradita dhe nivel zhvillimi mes grupeve të

ndryshme shoqërore. Një ndër arsyet kryesore pse shoqërite kanë tendenca të

jenë paragjykuese edhe për dicka të cilën nuk e njohin është sepse shoqëria

moderne bazohet në tri shtylla: te prona private, fitimi dhe pushteti. Qëllimi që

kjo shoqeri u jep pjesëtarëve të saj është që të mundohen të zotërojne gjithcka

munden, të përfitojnë prej saj dhe të nxjerrin fitim. Sipas percaktimit qe i ben

filozofia klasike kesa ndarje, këto janë të drejtat e shenjta dhe të pandashme

të individit në shoqërinë industriale. [Fromm, 2013a]

Normat që përcaktohen nga praktika dhe koha, në të cilat mbështetet

shoqëria për të funksionuar në shërbim të të mirës së komunitetit, ndiko-

jnë ndjeshem edhe në formimin e karakterit të anëtarëve të kësaj shoqërie.

Shoqëria e cdo epoke ka norma të ndryshme për qëllime të ndryshme. Në

shoqërinë industriale dhe atë pas-industriale, disa nga normat janë synimi për

të fituar pronë në mënyrë të ligjshme1, për ta ruajtur atë pronë dhe për të

punuar në shtimin e saj përtej asaj që ekzistonte duke investuar, domethëne

të nxjerrin fitim dhe pronarët që zotërojne pronë të bëhen objekt admirimi

dhe zilie si krijesa të rendit më të lartë. [Locke, 1859] Krijimi dhe mbajtja e

sistemit të vjeter të hierarkise ishte qëllimi i ringjalljes së normave të vjetra

me implementime të reja.

Figura 3.1 është një grafik që shpjegon hierarkine sociale në shoqërine e
1Mënyrat e përvetësimit të pronës nga John Locke në ”Second Treatise of Govern-

ment” [Locke, 1859]
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1.1. Mbi studimin

Figure 1.1: Marre nga [Worker, 1911]

mesjetës. Pervec ndryshimit te titujve, ne principe kjo hierarki qendron akoma

dhe ne kohet moderne. [Worker, 1911]. Gjëja më pozitive dhe ndryshuese e

normave të reja në shoqërine indutriale nga ajo primitive ishte që kënaqësia më

e madhe nuk konsistonte më tek zotërimi i krijesave te gjalla, por në qeverisjen

dhe kontrollin e tyre. Kjo ndodhi sepse të paturit në pronësi qeniet e gjalla

nuk ishte më një sfidë. Në shoqërinë patriarkale, madje, edhe përfaqësuesit më

të varfër të popullsisë se seksit mashkull prej klasave më të varfra mund të jenë

pronarë. Mund te jene pronare në lidhje me gruan, fëmijet, kafshët shtëpiake

ose bagëtinë, dhe të paturit e kësaj pasurie i bën ata ta ndjejnë veten zotër të

3



1.1. Mbi studimin

plotfuqishëm. Për meshkujt në shoqërinë patriarkale, numri i madh i fëmijeve

është e vetmja rrugë për zotërimin e njerëzve pa qenë nevoja të fitosh të drejtë

për këtë pronë, për më tepër, që nuk kërkon investime të mëdha kapitali apo

kohe. [Fromm, 2013b] Meshkujt nuk janë e keqja e shoqërisë patriarkale, por

sistemi i ndërtuar prej tyre që çalon.

Duke patur parasysh se e gjithë rëndesa dhe stresi i lindjes qëndron te

gruaja, është e vështirë të mohohet se sjellja në jetë e fëmijeve në shoqërine

patriarkale ndodh prej shfrytëzimit të egër të gruas. Mirëpo, edhe nënat, nga

ana e tyre, duke u nisur nga hierarkia e formuar dhe rendësia që luante kjo

strukture, krijuan formën e tyre të pronës- fëmijet e mitur. Dhe kështu u krijua

një rreth i pafund dhe vicioz që nuk linte asnjë prej pjesëtareve të familjes

jashtë tij: bashkëshorti shfrytezon gruan, gruaja shfrytëzon fëmijet e vegjël.

”Cfarë ndjen një femer kur

goditet nga dikush? Mamaja ime

me ra shuplake kur unë isha femijë

— ne dy raste; nuk më pëlqeu as-

njëherë. Ato që poshtërohen në

këtë mënyrë mësojnë të corganizo-

hen —, ata bëhen të pandjeshëm

ndaj dhunës. Kjo është mënyra

më direkte për shkatërrim emocional

dhe fizik të përsonit.”

—Antonella Gambotto Burke,

Eklipsi: Një Perkujtimore e

Vetëvrasjes.

[Gambotto-Burke, 2003]

Djemtë që dikur ishin të

vegjël dhe u rritën nën një

strehë me norma të tilla,

i bashkohen shpejt meshku-

jve më të mëdhenj dhe me

kalimin e kohës fillojnë të

shfrytëzojne gratë po ashtu.

Njeriu që është duke u rritur

është i detyruar të heqë dorë

nga shumica e dëshirave dhe

interesave të tij të vërteta

dhe që i konsideron si më të

shtrenjta. Është i detyruar

të heqë dorë nga vullneti i tij

dhe të pranojë vullnetin dhe

dëshirat, madje edhe ndjen-

jat, të cilat nuk janë tipike

për atë vetë, por që i janë imponuar nga mendimet dhe ndjenjat standarte të

pranuara në shoqërinë përreth tij.
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1.1. Mbi studimin

Clirimi i gruas nga shtypja e patriarkatit është faktor kryesor i humanizmit

të shoqërise. Sundimi i burrave ndaj grave ka filluar vetëm afro gjashtë mijë

vite më parë, kur tepria e prodhimit bujqësor lejoi që të shfrytëzohen punonjësit,

të krijoheshin ushtri dhe qytete-shtete të fuqishme. [Locke, 1859] Që atëhere

në shumicën e kulturave të të gjithë botës dhe jo vetëm të Europës dhe Azisë

së Mesme morën epërsi ’burrat e asociuar’ që ia nënshtruan vetes gratë. Kjo

fitore e gjinisë mashkullore ndaj grave u kushtëzua nga pushteti ekonomik i

burrave dhe krijimi prej tyre i makinës ushtarake.

Hamendësohet se mendimet e qytetareve që mendojnë në mënyrë të shën-

doshë, normalisht, domethëne shoqërisht të përshtatur, janë racionale dhe nuk

kanë nevojë për analizë të thellë. Mirëpo, duhet thënë, se kjo është krejtësisht

e padrejtë. Njohja prej nesh e motivimeve, e ideve dhe bindjeve, përfaqësojnë

në vetvete një përzierje prej informacionit të gënjeshtërt, paragjykimeve, në

të cilat vetëm në të rrallë ndeshen fragmente të mjera të së vërtetes, duke

na dhënë ne sigurinë e genjeshtert sikur gjithë kjo përzierje është reale dhe e

vërtete.

Në procesin e të menduarit bëhet vetëm perpjekja për të vënë rregull dhe

në këtë llum iluzionesh, duke i organizuar të gjitha në përputhje me ligjet dhe

ngjashmërinë e vërtete. Konsiderohet se ky nivel njohjeje reflekton realitetin;

kjo është harta, me të cilën udhëhiqemi duke planifikuar jetën tonë. Kjo hartë

e gënjeshtert nuk ndrydhet me ë te vetëdijes. Ndrydhet njohuria e realitetit,

njohuria e asaj që është e vërtetë.
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1.2 Shoqeria Patriarkale Shqiptare

”Dikur edhe unë lutesha, i lutesha Perëndise që Ai ta ndalonte

atë që ndodhte. Cdo natë që dëgjoja të bërtiturat e nënes sime dhe

zhurmën e objekteve qe thyheshin. E gjithë kjo teksa mbaja për dore

vëllain dhe motren time të cilët më përgjëroheshin të bëja dicka për

ta ndaluar.”

—Emily Andrews, Anet Pozitive e te kthyerit ne nje

makineri. [Andrews, 2009]

Lufta mes gjinive është shume e vjetër, daton thuajse ne te njejten kohe si

edhe lufta mes klasave, por lufta ginore mori forma më të ndërlikuara, sepse

gratë ishin të nevojshme për burrat, jo vetëm si fuqi punëtore, por edhe si

nënë, të dashur, si ngushëlluese. Lufta mes gjinive, jo rrallë, mban karakter

të pambuluar, mirëpo, më shpesh, kjo është luftë e fshehtë. Gratë u tërhoqen

ndaj burrave nën presionin e fuqisë së tyre më të madhe, por ato u dhanë

kundergoditje burrave, dhe më kryesorja prej tyre ishte t’i vinin në lojë burrat.

Si rezultat i procesit të vështirë të imponimit të ideve dhe të doktrinave

të caktuara, me anën e cdolloj shpërblimesh dhe emërtimesh si dhe me ide-

ologjine përkatese, shoqëria e zgjidh këtë detyrë në tërësi në mënyrë shume të

suksesshme. Qytetaret ngalin pa e kuptuar se vetë ky vullnet i është imponuar

atij dhe se shoqëria e manipulon thuajse cdo pjesëtar të saj në të bërit dicka

të gabuar vetëm sepse ato krijojnë idenë se është gjëja e duhur. Pas gjithë

këtyrë fillojnë lëvizjet për liri dhe emancipim në shoqëri të klasave të dhunuara

e të diskriminuara. Dhe gabimi tjetër është që aktoret me pushtet në shoqëri e

deformojne konceptin e lirise së merituar dhe asaj të kërkuar, duke bërë që

lëvizjet per lirine e barazine mes gjinive të ngelen pa asnjë avancim.

Skllavërimi i njëres gjysmë të rracës njerëzore (femres) nga gjysma tjeter i

ka shkaktuar dhe vazhdon ti shkaktojë edhe sot dëm të madh përfaqësuesve

të dy gjinive: burri përvetëson rolin e fitimtarit, kurse gruaja atë të viktimës.

Sot, në të gjitha marrëdhënjet mes burrit dhe gruas, madje edhe mes atyre

që me vetëdije dilnin kundër epërsise së burrave, qëndron vula e pabarazise
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së gjinive, te burrat kjo shfaqet tek ndjenja e epërsise, te gratë në ndjesinë e

inferioritetit të tyre. [Hergenhahn, 2005]

1.3 Barazia Gjinore

Parimet e barazise gjinore:

1. Barazia gjinore ndërthuret me realizimin e të drejtave njerëzore: njo-

hja dhe respektimi i barazisë gjinore është parakusht për realizimin e

detyrimeve që rrjedhin nga angazhimet e Shqipërisë për të respektuar të

drejtat e njeriut.

2. Barazia gjinore si faktor ndërsektorial zhvillimi. Ndërsa fuqizimi dhe

autonomia e grave, përmirësimi i statusit të tyre politik, social, ekonomik

dhe shëndetësor janë qëllime të rëndësishme në vetvete përparimi i

grave gjithashtu shihet si një faktor kryesor në zhvillimin e gjithanshëm

të vendit dhe për rrjedhojë përshkon të gjitha fushat e jetës politike,

ekonomike, shoqërore dhe kulturore.

3. Ndjeshmëri ndaj nevojave të të dyja gjinive: respektim dhe përgjigje e

përshtatur ndaj nevojave të vajzave dhe grave, djemve dhe burrave të

të gjitha kategorive. Gratë dhe burrat kanë nevoja dhe kryejnë role të

ndryshme në shoqëri, kanë përvoja të ndryshme, dhe përballen me forma

të ndryshme të diskriminimit dhe disavantazhit, ndaj dhe promovimi i

barazisë në mundësi duhet të përshtatet me këto nevoja dhe përvoja.

4. Diversiteti: njohja dhe vlerësimi i diversitetit midis vajzave dhe grave,djemve

dhe burrave për sa i përket moshës, aftësisë, orientimit seksual, identitetit

gjinor, origjinës etnike dhe shoqërore, praktikave fetare dhe zgjedhjeve

jetësore, konsiderimi i tij, duke shmangur kështu stereotipinë në bazë të

karakteristikave të grupit;

5. Pacenueshmëria e dinjitetit dhe integritetit njerëzor: respektim, dhënie e

garancisë dhe mbështetje që jeta e gjithkujt të jetë e sigurt; dhunimi i
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çdo forme është sulm mbi dinjitetin njerëzor dhe shkelje e të drejtave të

njeriut, ndaj nuk duhet të tolerohet;

6. Partneriteti institucional dhe natyra ndërsektoriale e përkatësisë gjinore:

promovimi i partneritetit në të cilin organet qeveritare, shoqëria civile

dhe sektori privat duhet të punojnë së bashku për të adresuar pabarazitë

dhe padrejtësitë me bazë gjinore për gratë dhe burrat.

7. Cështjet gjinore nuk i përkasin dhe nuk adresohen vetëm nga një sektor

apo institucion i caktuar. Ato vlejnë për të gjithë, në mjediset nga më

të ndryshmet, shkollat, institucionet e kujdesit shëndetësor, gjykatat,

qendrat e votimit. Si e tillë, është po aq e rëndësishme që grupet sektoriale

që punojnë në çështjet e shëndetësisë, arsimit, drejtësisë dhe ndërtimit

të demokracisë, si dhe grupe të tjera të kenë të gjithë përgjegjësitë e

tyre ”për të ndërmarrë” veprime të përshkruara në strategji. Në planin

e veprimit janë përcaktuar strategjitë përkatëse dhe partnerët që do të

ndihmojnë; ndërkohë që ministritë e linjës, qeverisja vendore dhe partnerë

të tjerë inkurajohen, si pjesë e angazhimit të tyre institucional, që në

bazë të planit të veprimit të SKBGJ-DHBGJ, të hartojnë plane pune që

adresojnë çështje të barazisë gjinore në sektorët përkatës. MPCSSHB

do të bëjë përpjekje të vazhdueshme për të siguruar zbatimin e këtyre

planeve nëpërmjet monitorimit të rregullt.
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1.4 Globalizimi

”Ne të gjithë jemi produkt e të kaluares sonë dhe na duhet të

jetojme me kujtime dhe përsonalitetin që më vonë nuk mund të

fshihet.”

—Jane Hersey, Rreth i Plote. [Hersey, 2013]

Ushtrimi i fuqise dhe pozites qe te jep pushteti ndaj atyre që janë më të dobët,

përbën thelbin e patriarkut të sotëm, por edhe thelbin e skllavërimit të popujve

pak të zhvilluar, të fëmijeve dhe të adoleshentëve. Lëvizja gjithnjë e në rritje

për clirimin e grave ka rëndësi te madhe, sepse ajo e rrezikon vetë parimin

e pushtetit, mbi të cilin bazohet ekzistenca e shoqërise aktuale. Nëse lëvizja

për të drejtat e grave do të mund të përcaktonte rolin e saj dhe vendin në

jetën shoqërore si forca qe dalin kundër skllavërimit, atëherë gratë do të kishin

luajtur rol vendimtar në luftën për krijimin e shoqërisë se re.

Hegjemonia e burrave në shoqërine patriarkale është ruajtur afërsisht gjashtë

ose shtatë mijëvjecarë dhe deri në ditët tona mbizotëron kryesisht në vendet

pak të zhvilluara dhe mes klasava më të varfra. Kjo hegjemoni, megjithatë, e

humbet gradualisht fuqinë në vendet më të zhvilluara për shkak se emancipimi

i grave, fëmijeve dhe i adoleshentëve zgjerohet bashkë me ngritjen e nivelit të

jetës së shoqërisë. Problemi më i madh qëndron te konceptimi i gabuar që i

bëjnë lëvizjes per liri dhe emancipim.

Globalizmi po ’pushton’ botën dhe përcon kulturat e ndryshme kudo nëpër

botë duke bërë që një pjesë e vlerave dhe traditave origjinale të zëvendësohen

nga ato më të lashta apo më të pëlqyeshme. Globalizimi eshte tendenca qe kane

ne boten moderne bizneset, teknologjite, dhe filozofite dhe idete te shperndahen

neper bote, ose procesi qe e shkakton kete fenomen. [Globalization, 2012] Eshte

i pamohueshem fakti që globalizmi ka anën pozitive të krijimit të një shoqërie

të unifikuar dhe përfitimet ekonomike që sjell për vendet e zhvilluara, por ka

dhe anën negative gjithashtu. Rritja e ndikimit te globalizimit nënvlerëson

dhe i bën të humbin disa prej zakoneve vendase.
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” Isha shumë i ri atëherë, dhe

gjithnjë na thonin se do na dërgonin

ne shtëpi biresimi ku njerëzit do na

përdhunonin nëse do flisnim ndon-

jëhere. Kështu që ne i fshihnim ose

i shpjegonim shenjat e dhunës duke

përdorur syze të mëdha sa herë që

dilnim prej shtepise. Nëse shenjat

ishin shumë te dukshme, atëhere ne

shpiknim disa history aksidentesh

ose makiazh.”

—Emily Andrews, Anet

Pozitive e te kthyerit ne nje

makineri. [Andrews, 2009]

Për të mbrojtur kulturat

vendase nga efektet e global-

izimit dhe për të lejuar vetëm

përfitimet ekonomike të për-

cojne në një vend, shumë or-

ganizata përpiqen të pengo-

jnë ndryshimin e aspekteve

kulturore dhe të pengojnë as-

piratat e reja që sjell global-

izmi. Ndër këto lëvizje që për-

cjell globalizmi është edhe ajo

për emancipimin e femrave

dhe për dënimin e dhunës në

familje. Gabimisht, përpjek-

jet për të ruajtuar aspektet

kulturore të vendit prej do-

minimit të kulturave të huaja, shkakton pengesa në krijimin e një shoqërie

moderne dhe lejon vazhdimin e fenomenit të denuar të dhunës në familje. Këto

organizata kërkojnë të ruajnë vecantinë e cdo vendi, dhe me të drejtë kërkohet

kjo, por mesa duket keto kanë një efekt anësor të dëmshem për shoqërine.

1.5 Format e Dhunes në Familje

”Dhuna dhe sjellja abuzive e dhunuesit janë zgjedhja e vetë

dhunuesit.”

Eshte diskutuar shume neper media dhe ne literature per shkaqet qe shtyjne

nje individ te lendoje nje anetar te familjes, dhe arsyeja me e shpeshte eshte

humbja e kontrollit. Pavarësisht se cfarë fshihet ne mendjen e dhunuesve,

dhuna në familje nuk ndodh gjithnjë për arsye të humbjes së kontrollit mbi

sjelljen e tij/saj nga abuzuesi. Në fakt, sjellja abuzuese e dhunuesit dhe dhuna

që ai shkakton është një zgjedhje e qëllimshme e bërë nga abuzuesi për të

10



1.5. Format e Dhunes në Familje

kontrolluar viktimën. Abuzuesit përdorin teknika dhe metoda të ndryshme për

të manipuluar viktimat duke i dhënë vetes më tepër mundësi për të shfaqur

fuqinë e tij. Format me te shpeshta qe merr dhuna ne familje sipas shqyrtimeve

te ceshtjeve gjyqesore jane:

Dominimi — Individët që janë abuzivë kanë nevojë të jenë në krye të mar-

rëdhënjes së tyre. Ata dëshirojnë që të jenë të vetmit që marrin vendime

për të gjithë pjesëtarët e familjes, ti imponojne idetë dhe mendimet e

tyre mbi të gjithë dhe që presin pjesëtaret e tjerë të familjes t’i binden

kërkesave pa ngurrim. Kur një abuzues është dominues, ai i trajton

pjesëtarët e tjerë të familjes si shërbëtoret e tij, shërbëtorë të qëllimeve

të tij dhe si ’objekte’ që ai/ajo mund t’i trajtojë në cdo mënyre të mund-

shme. Efekti i dominuesit është një ndër arsyet kryesore të dhunës në

familje dhe abuzimeve të ndryshme pasi shoqëria patriarkale ka si qëllim

vendosjen e mashkullit si zotërues dhe drejtues të shtëpisë.

Poshtërimi (Turpërimi) — Një përson abuzues me anëtarët e familjes do

bëjë gjitchka që mundet dhe ka në dispozicion për të bërë të tjerët të

ndihen keq dhe nenvlerësues për vetveten. Kjo ndodh me qëllim që pasi

përsoni të humbasë vetëbesimin dhe të mendojë se është e pavlerë, nuk do

shpresojë apo tentojë të largohet nga partneri. Sharjet e fyerjet, thirrjet

me pseudonime, turpërimi dhe poshtërimi në shtëpi ose në ambjente

publike janë disa nga armët abuzive të dizenjuara për të ulur vetë-

vlerësimin dhe t’i bëjnë viktimat të ndihen të pafuqishme.

Izolimi — Sic u trajtua më sipër, është e rëndësishme për abuzuesin qe ta

bëje viktimën të humbasë pavarësinë e saj/tij si individ dhe të krijojë

një varësi kundrejt dhunuesit. Me qëllim rritjen e kësaj varësie, partneri

abuzues do mundohet ti shkepuse lidhjet e viktimës me botën e jashtme,

pra ta izolojë atë sa më gjate të jetë e mundur brenda mureve të shtëpisë.

Abuzuesi mund ta privojë viktimën për të takuar familjaret apo të afërm

të tjerë, dhe sic u trajtua më sipër, do përpiqet që të ndalojë partnerin

të ndjekë karrieren, shkollën apo punën. Viktimës në këto raste i duhet
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të kërkoje leje nga partneri për gjithcka, për të vajtur kudo ose për të

parë këdo.

Kërcënimet — Abuzuesit përdorin shpesh kërcënimet e formave të ndryshme

për të mbajtur partnerët nën kontroll dhe për t’i ndaluar ato që të

largohen prej partnerit abuzues. Ky partner abuzues mund të përdore

kërcënimet për të frikësuar viktimën që të heqë raportimet nga policia.

Abuzuesi mund të kërcënoje viktimën me lëndim, vrasje të viktimës,

lëndim apo vrasje të fëmijëve të ciftit ose të pjesëtarëve të tjerë të familjes.

Partneri abuzues gjen edhe mënyra të tjera për të kërcënuar dhe penguar

partnerët po u larguan, duke kërcënuar se do kryejnë vetëvrasje, mund të

raportojnë apo ngrenë akuza të rreme kundër partnerit ose ta raportojnë

partnerin —qoftë mashkull apo femër — te shërbimet e fëmijeve.

Frikësimi — Abuzuesi mund të përdorë resurse dhe mundësi të ndryshme për

të frikësuar partnerin që t’iu dorëzohet kërkesave të partnerit abuzues.

Taktikat e përdorura nga abuzuesi mund të jenë të paramenduara, por

të tilla mund të jenë ato të kërcënimeve me anë të shikimit ose gjesteve,

duke kryer akte fortësie përpara partnerit (sic mund të jetë thyerja e

objekteve të shtëpisë), duke shkatërruar pjesë të banesës, duke lënduar

kafshët shtëpiake, ose duke treguar armë. Mesazhi i qartë që duhet të

merret nga viktima është që nëse nuk i binden kërkesave të tij/saj, do

ketë pasoja të dhunshme.

Refuzimi dhe Fajësimi — Abuzuesit mund të gjejne shkaqe të ndryshme

për të frikësuar apo kërcënuar partnerin e tyre, dhe mund të gjejnë shfa-

jësime të shumta nëse raportohet në polici sepse ai/ajo i ka paramenduar

pasojat. Abuzuesit përpiqen të gjejnë shfajesime për veprimet e tyre të

pashfajësueshme. Ata do fajësojnë sjelljen e tyre të pakontrolluar dhe

dhunuese mbi fëmijërinë e tyre të dhunshme, mbi të paturit një ditë jo të

mirë, dhe madje shpesh herë mbi veprimet e viktimave të tyre. Partneri

abuzues në të ardhmen mund te ulë abuzimin ose mund të refuzojë që
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ka ndodhur në radhë të parë. Në një mënyre ose në një tjetër, abuzuesi

do përpiqet t’ia vërë fajin për sjelljen e tij viktimës dhe sjelljes së tyre.

1.5.1 Mendja Manipuluese e abuzuesit

• Abuzuesit janë ata që i zgjedhin përsonat me të cilët mund të abuzojnë.

Ata janë shfrytëzues të pamundësisë të pjesëtarëve të familjes për të

reaguar. Abuzuesit nuk shkojnë nëpër rrugët e qytetit duke sharë, fyer,

kërcënuar apo dhunuar përsona të tjerë që u dalin përpara gjatë jetës.

Nëse mendoni se këto abuzues dhunojnë pjesëtarët e familjes ngaqë ato

sjellin dëshpërim, atëherë pjesëtarët e familjes nuk janë të vetmit që

sjellin dëshpërim e lajme të hidhura për këto abuzues, por familja është

e vetmja që i duhet të përballojë dhunën e ushtruar.

• Abuzuesit janë të kujdesshem në zgjidhjen e vendit dhe të kohës për

kryerjen e akteve abuzuese. Sic u trajtua dhe më sipër, këto abuzues i

kryejnë këto akte me paramendim. Këto përsona arrijnë ta kontrollojne

vetveten derisa të mos kenë përsona të tjerë rrotull për të qenë dëshmitarë

të sjelljes së tyre abuzive. Përsona të tillë shpesh pretendojnë sikur

gjithcka është në rregull kur janë në publik, madje edhe kur janë të

shoqëruar me viktimën.

• Si pjesë e sjelljes abuzive të këtyre pjesëtarëve të familjes është edhe

ndalimi i kësaj dhune kur iu intereson atyre. Në rast se policia shfaqet në

ambjentet e banesës atëherë abuzuesi do ndalojë menjëherë ushtrimin e

dhunës. Në shumë raste ndodh që abuzuesi të kërcënohet nga të afërmit

e viktimës për të mos ushtruar me dhunë, dhe në këto raste shpesh

ndodh që abuzimet mbi pjesëtarët e familjes të ndalojnë, së paku për

një periudhë të shkurtër kohore.

• Edhe pse e trajtuam më sipër që dhuna fizike është shpesh ajo që duket

më lehte, abuzuesit përpiqen që goditjet e tyre ti drejtojnë në ato pjesë

të trupit ku nuk do binin në sy shenjat e dhunës.
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1.6 Cikli i Dhunes ne Familje

Alkooli nuk ndryshon sistemin e vlerave te nje individi. Per-

sonaliteti i njerezve qe kane konsumuar alkool, edhe pse pak me

ndryshe, mbart të njëjtat marrëdhënje sikur ne gjendje normale.

Kur jeni nen efektin e alkoolit mund te silleni ndryshe; mund te

jeni i turpshëm, i sinqertë, ose i pakujdesshëm dhe te harroni gjërat.

Por a goditni femrat e vogla të moshuara për të qeshur? Mbase dhe

jo. A ngacmoni seksualisht punonjësen e nje dyqani? Mundesisht

jo. Sjellja e personave nën efektin e alkoolit vazhdon të drejtohet

nga sistemi i tyre bazë i vlerave dhe qëndrimeve. Alkooli vetem sa

lejon individet te nxjerrin ate cfare fshehin nga brenda. Abuzuesit

bejne zgjidhje te arsyeshme edhe nen efektin e alkoolit.

— Lundy Bancroft, Pse vepron ai kështu?: Brenda

Mendjes se Personave. [Bancroft, 2002]

Abuzimi në forma të ndryshme ndjek një trend të zakonshëm, një cikël të

dhunës. Edhe pse devijimet prej këtij cikli janë të pranishme, kjo nuk do të

thotë aspak se nëse nuk plotësohen të gjitha kriteret e dhunës të përshkruara

nuk kemi të bëjmë me dhunë. Dhuna dhe abuzimi shfaqen në forma nga më të

ndryshme, duke u varur nga marrëdhenja që partneret kanë me njeri-tjetrin

dhe me pjesëtaret e tjerë të familjes.

1. Si pjesë e parë e ciklit vjen Abuzimi. Partneri abuzues shpërthen me sjellje

sporadike agresive, nënvleresuese dhe të dhunshme kundrejt pjesëtareve të

familjes. Ky abuzim përdoret nga partneri për ti bërë të qartë pjesetarëve

të familjes se ai/ajo është përsoni në krye dhe që cdo këshillë ose urdhër

që vjen nga ai duhet të zbatohet.

2. Pas fillimit të abuzimit me të drejtat e pjesëtareve të familjes, partneri

fillon të ndihet fajtor. Por kjo ndjenjë faji nuk vjen ngaqë ndihet keq

për atë që i ka shkaktuar pjesëtareve të tjerë të familjes së tij, por është i

frikësuar se mos raportohet në polici nga pjesëtaret e familjes dhe sjellja
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e tij abuzuese e mëparshme mund të shkaktoje pasoja të rënda për të

ardhmen e tij.

3. Pas një rivlerësimi të sjelljes së partnerit abuzues nga vetë ai/ajo, dhe

pas ndjenjës së fajit dhe frikës që e kaplon atë mbi mundësinë e të

arrestuarit nga forcat e policisë, partneri kërkon pajtim. Pasi e kupton që

ka vepruar gabim, partneri abuzues fillon të shfaqë dhe të shpjegojë një

numër arsyesh për të shfajësuar sjelljen e tij abuzuese. Në përgjithësi

shfajësimi konsiston në fajësimin e viktimës për sjelljen abuzive. Të

gjitha këto arsye vetëm për të hequr përgjegjësinë nga shpatullat e tyre.

4. Sjellja e pazakontë dhe abuzive e partnerit i shqetëson pjesëtaret e famil-

jes, prandaj fillojnë përpjekjet nga dhunuesi për të vëne në pah sjelljen

e tij/saj normale. Kjo sjellje i nevojitet për të mbajtur marrëdhënjen

me viktimën. Mund të sillet sikur asgjë nuk ka ndodhur më parë, ose

mund të tregohet me më tepër sharm. Kjo fazë e shkurtër kur partneri

sillet normal mund t’i japë shpresë viktimës që abuzuesi ka ndryshuar

prej vërteti kësaj radhe.

5. Shumë shpejt kjo gjendje shprese fillon të ndryshojë pasi partneri e ndjen

përsëri nevojën për të treguar dominimin dhe kontrollin mbi familjen.

Abuzuesi fillon të fantazojë për të vazhduar abuzimin me teknikat e

ndryshme dhe për të bërë viktimat e mëparshme të paguajnë përsëri për

cfarë gabimesh mund të kenë bërë. Pastaj ai/ajo krijon një plan se si të

kthejë këtë fantazi abuzimi në realitet.

6. Pasi bëhen planet dhe abuzuesi e gjen mënyren si t’i ngrejë kurth viktimës,

fillon të vejë në punë planin e përgatitur. Ky plan krijon situata të atilla

që lejojnë abuzuesit të shfajësohen për sjelljen abuzive.

Ky cikël është pasqyruar në Fig.3.2 si një fenomen që nuk ndalon asnjëherë

pasi të ketë shfaqur shenjat e para. Është një fenomen që përsëritet pavarë-

sisht premtimeve të shumta që bën dhunuesi. Sjellja shfajësuese dhe gjestet

dashamirëse të abuzuesit ndërmjet këtyre episodeve të vazhdueshme të dhunës
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Figure 1.2: Cikli i Dhunës në Familje.
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e bëjnë të vështirë zhvendosjen me deshire te viktimës nga shtëpia e abuzuesit.

Abuzuesi mund te detyrojë viktimen të besojë se është i vetmi përson që mund

ta ndihmoje atë. I premton që gjërat do jenë më ndryshe sa herë fillon cikli

i dhunës i përshkruar më sipër, dhe që ka ndjenja të sinqerta për partneren.

Sidoqoftë, rreziku i të qëndruarit në këtë marrëdhenje abuzive — që ndodh

për arsye të ndryshme, jo vetëm shfajësimet e partnerit abuziv— është serioz.

17



Kapitulli 2 Fran QAFA

2.1 Statistika

”Sa meshkuj të rinj frikësohen se mos kane një përbindësh brenda

tyre? Njerëzit supozohet të frikësohen nga të tjerët, jo nga vetvetja.

Njerëzit supozohen të keni ëndërr të bëhen si prindrit e tyre, jo te

frikësohen prej këtij mendimi.”

—Veronica Roth, Allegiant. [Roth, 2013]

2.1.1 Raportimi i Incidenteve

Të dhënat e marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit tregojne

se ka patur një rritje të ndjeshme të numrit të rasteve të raportuara për dhunën

në familje. Në vitin 2005 ishin vetëm 94 raste të raportuara dhe ky numër u

rrit ne 2526 në vitin 2012. Përvec rritjes së numrit të raportimeve për rastet

e dhunës në familje, u rrit dhe numri i padive penale për urdhra mbrojtje.

Shifrat ndryshuan nga zero në vitin 2005 deri në 1234 në vitin 2010 dhe në

1562 në vitin 2011. Regjistrimi i raportimeve fillon prej vitit 2005 sepse vetem

atehere filluan te promovohen masa ndaluese per dhunuesit nga aktiviste te

shoqerise civile.

Për ato lexues që nuk janë të familiarizuar me legislacionin Shqiptar dhe

kornizën ligjore pas dhunës në familje, këto shifra mund të interpretohen sikur

dhuna në familje është një fenomen i ri dhe në rritje. Është e vërtetë fakti që

dhuna në familje cdo vit ka shënuar rritje të rasteve të raportuara, por dhuna

në familje nuk është aspak një fenomen i ri në Shqipëri dhe as ne Kosovë.

Matja e përhapjes së dhunës në familje vetëm ne bazë të raportimeve në polici

nuk është aspak një masë e mirë.
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2.1. Statistika

Rastet e raportuara ne rang
kombetar:

Periudha kohore:

94 2005
352 2006
689 2007
1112 2008
1521 2009
2003 2010
2109 2011
2526 2012

Table 2.1: Marre nga [i Statistikave INSTAT Shqiperi, 2013]

Ka disa arsye se pse matja e rasteve të dhunës dhe abuzimit në familje të

raportuar është një faktor jo i drejtë në vleresimin e përhapjes së dhunës në

familje në Shqipëri e Kosovë. Arsyeja më kryesore është se rastet që raportohen

në polici nuk tregojnë numrin e saktë të rasteve të vërteta të dhunës në familje.

Është sqaruar se pjesa më e madhe e formave të dhunës në familje ndodhin

brenda mjediseve të shtëpise dhe nuk raportohen.

Edhe pse është rritur ndërgjegjësimi dhe besimi i publikut tek legjislacioni

dhe puna e punonjësve të policisë dhe sistemit gjyqësor në implementimin e

tij, pjesa më e madhe e viktimave të dhunës në familje ngelen të pa ditur për

të drejtat e tyre që u jep legjislacioni Shqiptar dhe ai Kosovar përkatësisht.

Arsyeja tjetër se pse matja e rasteve të dhunës të raportuar nuk është një

variabël e duhur për të përcaktuar përhapjen në zona dhe nivelin në të cilin

ky fenomen ndodh, është se legjislacioni Shqiptar ka ardhur duke u ndryshuar

vazhdimisht. Ligji i parë për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje ishte

ai i vitit 2006, nr. 9669, datë 18 dhjetor. Kjo shpjegon arsyen se pse nuk

pa patur padi penale për urdhër mbrojtje ndaj dhunuesve përpara vitit 2006.

Krijimi i këtij ligji për ti dhënë kornizën ligjore viktimave të dhunës në familje

që të përndjekin penalisht dhunuesit e tyre në një periudhë kohe kaq të vonë,

shpjegon dhe arsyen se pse qytetarët nuk e njohin të drejtën e raportimit të

këtyre dhe nuk janë ende besues në aftësite e punonjësve të policisë për të

zgjidhur problemet brenda familjes së tyre.

Edhe nëse këto viktima raportonin rastet e ushtrimit të dhunes ndaj tyre,
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shteti ynë nuk ishte në gjendje t’i ndihmonte më teper se të jepte një urdhër

mbrojtje që do mbante dhunuesin larg viktimes per një periudhe kohe deri sa

te gjendej nje marreveshje mes palëve. Përvec kësaj, masat e tjera si arrest

me burg ishin të rralla nëse nuk kishte lëndime fizike të rënda për viktimën.

Qendrat sociale ku këto viktima mund të dërgoheshin ishin inekzistente deri në

vitin 2011 kur u hap streha e parë shtetërore për viktimat e dhunës në familje.

Se fundmi (ne vitin 2014) eshte bere dhe hapja e nje strehe per strehimin

e personave te braktisur per arsye te orientimit te tyre seksual, ose siç njihet

prej literatures se huaj LGBT. Ne Fig.4.1 mund te shihni nje foto te marrë

gjatë perurimit të kësaj qendre.

Figure 2.1: Marre nga [Tela, 2014]

Kjo do të thotë se nëse viktimat nuk kishin mbështetje familjare, atëhere

do u duhej te jetonin jashtë banesës ose të pranonin të jetonin me dhunuesin.

Streha e parë shtetërore për viktimat e dhunës në familje u hap në kryeqytetin

Shqiptar, por ama në qytetet dhe zonat më të thella jugore dhe veriore —vende

ku rastet e dhunes në familje janë më të shumta dhe të vazhdueshme — akoma
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nuk kishin hapur qendra të tilla. Ato pak qendra private që mund të jenë hapur

nuk sigurojnë as kushtet minimale të ndihmës për këto viktima. E vetmja

ndihmë që ato ofrojnë është strehimi, por nuk kanë mundësi të japin ndihmë

per te qetesuar dhimbjen emocionale ose psikologjike qe eshte ushtruar mbi

viktimen.

Fig.4.2 tregon se si ka ndryshuar raportimi i rasteve të dhunës në familje

gjatë viteve ne raport me padite penale për urdhër mbrojtje.

Figure 2.2: Marre nga [i Statistikave INSTAT Shqiperi, 2013]

2.2 Vrojtimet Kombetare

Studimet kërkimore në Shqipëri dhe Kosovë me baze popullatën kanë qenë

të kufizuara, por për të arritur rezultate më të mira në luftën kundër dhunës

në familje duhet të realizohen këto kërkime të shumta për të zbuluar se cfarë

masash nevojiten në zona të ndryshme të vendit. Në vitin 2007 Instituti

Kombetar i Republikës se Shqiperise hartoi dhe ndërmori një studim analizë të
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popullatës së Shqipërise për të studiuar dhunën në familje. Vrojtimi kombëtar

i vitit 2007 nxori në pah të vërtetën e trishtë se sa e perhapur është dhuna në

familje në trevat Shqiptare.

Këto të dhëna të marra nga kërkimi mund të shërbenin për të ngritur

korniza të reja ligjore dhe ndërmarrjen e masave efektive parandaluese dhe

ndëshkuese të aktorëve të dhunës në familje. Përfundimet e këtij vrojtimi

treguan se ishin të pakten 56.0 perqind e grave dhe vajzave të moshës 15—49

vjec që kishin përjetuar dhunë në marrëdhënien e tyre intime në një mënyrë

ose tjetër. Prej studimit u gjet se rreth 50.6 përqind e femrave në studim

kishin përjetuar dhunë emocionale nga partneret e tyre, ishin 39.1 përqind e

femrave të kesaj moshe që kishin përjetuar dhunë psikologjike, 31.2 përqind

kishin përjetuar dhunë fizike dhe 12.7 përqind kishin përjetuar dhunë seksuale

në marrëdhenien e tyre. Prej këtyre femrave që ishin pjesë e studimit, 33.1

perqind e tyre kishin përjetuar më teper se një formë të dhunës në familje.

Fig.4.3 tregon shpërndarjen e këtyre formave të dhunës së ushtruar mbi

femrat shqiptare nga partnerët e tyre.

Statistikat e reja zyrtare te vitit 2013 flasin për një rritje të mëtejshme

të nivelit të përgjithshëm të dhunës së përjetuar nga gratë në Shqipëri, nga

56 perqind në vitin 2007, deri në 59.4 përqind në vitin 2013. Një rritje prej

më tepër se 3 përqind nuk është një masë e vogël pasi shoqëria Shqiptare

po rritet dhe po avancon, por ky fenomen ngelet përsëri në nivele kritike.

Prej këtyre femrave të dhunuara, 53 perqind e grave jetojnë nën abuzim të

vazhdueshëm. [i Statistikave INSTAT Shqiperi et al., 2014]

Statistikat tregojnë se mbi 80 perqind e abuzimit (në të gjitha format e tij)

fillon brenda tre viteve të para të martesës, ndërkohë që shumë gra e vajza

raportojnë vite të tëra marrëdhëniesh të dhunshme. Të dhënat e reja për vitin

2014 të publikuara nga organet zyrtare konfirmojnë dyshimin që një numër

shumë i vogël i ketyre rasteve raportohet ose kërkojnë ndihmë prej autoriteteve.

Vetëm 8.4 perqind e grave përpiqen të kërkojnë ndihmë, edhe pse ky numër

është në rritje në krahasim me të dhënat e vitit 2007. Sic pamë në Fig.4.2,

numri i femrave që raportuan raste të dhunës ne familje tek autoritetet ishte
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Figure 2.3: Marre nga [i Statistikave INSTAT Shqiperi et al., 2008]

më tepër se 2500 në vitin 2012, por kjo ishte më pak se 8 përqind e rasteve që

llogariten të kenë ndodhur në të vërtetë dhe nuk raportohen asnjëhere.

2.2.1 Gjendja e Grave

Të dhënat e nxjerra nga vrojtimi kombëtar i 2007 nxori në pah se kishte

rëndësi niveli arsimor, gjendja e punësimit, grupmosha dhe gjendja civile tek

gratë. Gratë dhe vajzat me arsim të lartë kishin shumë me pak gjasa të ishin

dëshmitare apo të përjetonin dhunë në familje në marrëdhënien e tyre. Gratë

dhe vajzat me arsim të mesëm, tetëvjecar, fillor apo më të ulët ishin më të

rrezikuara për tu prekur nga njëra formë e dhunës në familje, në vecanti dhuna

fizike.

Përsa i përket gjendjes së punësimit të grave, ato femra që punonin jashtë

shtëpisë ishin më pak të rrezikuara të përjetonin dhunë në familje sesa femrat

që nuk ishin në punë ose punonin nga shtëpia. Gratë dhe vajzat që jetonin në
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zonat rurale kishin më tepër gjasa që të përjetonin dhunë apo sjellje abuzive të

parnerit sesa femrat që jetonin në zonat urbane. Këto të dhena nga vrojtimi i

vitit 2007 qëndrojne në vërtetësi (edhe pse jo në shifra) me të dhënat e vitit

2014.

Statisktikat e fundit të vitit 2014 tregojnë se gratë me arsim fillor (66.7

perqind), gratë që nuk punojnë jashtë shtëpie (64.2 perqind), gratë rurale (2

nga 3) dhe gratë me leje lindje (3 nga 4) janë shumë më tepër të kërcënuara

nga dhuna në familje. [e Mireqenies Sociale dhe Rinise, 2015] Fig.4.4 e bën më

të qarte ndryshimin midis këtyre gjendjeve në të cilat femrat dhunohen më

shpesh sepse e gjejnë veten në pamundësi për tu mbrojtur. Është për të ardhur

keq që një numër kaq i madh nënash me leje lindje abuzohen nga partneret e

tyre.

Figure 2.4: Marre nga [i Statistikave INSTAT Shqiperi, 2013]

Lëndimet për femrat e keqtrajtuara janë të shumta dhe të ndryshme, shpesh

madje zgjasin për periudha të gjata kohore, në varësi të formës së dhunës.

Shenjat më të dukshme — edhe pse mund të mos jenë më të dhimbshmet —
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janë carje dhe prerje, nxirje, ose dhimbje; 18.1 perqind me lëndime në sy, me

djegie, ndrydhje kycesh; 5.4 perqind prej femrave të dhunuara kishin humbur

ndjenjat më tepër se një here; 1 perqind pësuan plagë të thella apo thyerje

eshtrash, dhëmbësh. Si pasojë e këtyre lëndimeve, shumica prej femrave të

dhunuara pësuan lëndime që i penguan ata të punonin për më tepër se 15 ditë.
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2.2.2 Alkooli dhe Abuzuesit

Marrëdhëniet ndërmjet abuzimit me alkoolin nga pjesëtaret e familjes dhe

dhunës në familje janë trajtuar në të dy vrojtimet e kryera ne rang kombëtar.

Shifrat e raportuara mbi përdorimin e alkoolit nga partnerët nuk ka ndryshuar

gjate viteve, por është rritur niveli i abuzimit me alkoolin nga pjesëtaret e

familjes. Këto shifra ndryshuan nga 38.1 perqind në vitin 2007 në 35.5 perqind

në vitin 2013. Ndryshimi mes këtyre shifrave mund të jetë edhe ndryshimi në

grupin e marrë në intervistë. Numri i grave që raportuan se partnerët e tyre

deheshin në mënyrë të konsiderueshme që i vinte në rrezik pjesëtaret e familjes

u rrit nga 31.0 perqind në vitin 2007 në 69.1 perqind në vitin 2013.

Rritja e nivelit të abuzimit të alkoolit është i rëndësishem po të kemi

parasysh lidhjen e ngushtë ndermjet abuzimit me alkoolin dhe dhunës ne

familje. Studimet kanë treguar se femrat që kishin partnerë që konsumonin

alkool ishin më të rrezikuara për të përjetuar dhunë në marrëdhënien e tyre

krahasuar me femrat që kishin partnerë që nuk konsumonin alkool. Dhuna e

shkaktuar nga abuzimi me alkoolin merr të gjitha format e saj, emocionale,

fizike, psikologjike e seksuale. Rastet e raportuara të shkaktimit të dhunës

nga abuzimi i alkoolit kanë qenë gjithnjë në rritje, por masat e marra për të

ndihmuar viktimat dhe dhunuesit në këto raste kanë qenë minimale. Qendrat

e rehabilitimit mungojnë, prandaj duhen kryer studimet për të përcaktuar

vendin më të mirë për ti ndërtuar këto qendra. Është e rëndësishme të mos

harrohet se alkooli është faktor që kontribuon në dhunën në familje, por nuk

është shkaku i dhunës në familje.

2.3 Reagimi i Femijeve ndaj Dhunes

Gjate realizimit te intervistave dhe permbledhjes se bere prej analizave te

psikologeve te viktimave te dhunes ne familje, nënat u pyetën për ekspozimin

e fëmijëve ndaj dhunës në familje. Ato që pranuan se fëmijët e tyre ishin

të prekur nga dhuna (14 perqind), konfirmuan se në 86.4 perqind të rasteve

fëmijët ishin dëshmitarë të dhunës në familje, 42.8 perqind raportuan se dhuna
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në familje shkaktonte probleme për fëmijët gjatë studimit, 31.2 perqind u

shprehën se fëmijët e tyre jetojnë në frikë, 19.2 perqind u shprehën se fëmijët e

tyre ishin dëmtuar ose rrahur nga dhuna në familje dhe 5.5 perqind u shprehën

se fëmijët ishin dërguar tek të afërmit për shkak të dhunës në familje.

Figure 2.5:

Dihet tashmë, se ekzistojnë jo pak njerëz, sidomos të rinj, për të cilët bëhet

e padurueshme atmosfera e luksit dhe e egoizmit që sundon në familjet e tyre

të pasura. Me zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe hapjen ndaj sistemit

kapitalist dhe investimeve të huaja, familjet Shqiptare me rritje të ardhurash

kanë qenë të shumta, dhe revoltat e fëmijëve të tyre janë rritur gjithashtu

sepse prinderit nuk janë mësuar të trajtojnë fëmijë në kushte të tilla. Në

kundërshtim me shpresat e më të mëdhenjvë, të cilët kanë mendimin se fëmijet

e tyre mund të kenë gjithcka që ata duan, fëmijët ngrihen kundër monotonisë

dhe vetmisë, fenomene ndaj të cilave i ekspozon fëmijët jetesa në një mënyrë

të tillë. Sepse, në të vërtetë janë prindërit ata që po vendosin për ’pelqimet’

e fëmijëve, ndërkohë që ata ndjejnë sikur nuk kanë atë që do të donin dhe

27



2.3. Reagimi i Femijeve ndaj Dhunes

synojnë të marrin atë që nuk e kanë.

Ne jemi dëshmitarë të një fenomeni mes fëmijeve e prindërve në gjendje të

mirë në disa vende të zhvilluara të botës, të cilët e konsiderojnë jetën e tyre

në shtëpinë e pasur prindërore të mërzitshme dhe të pakuptimtë. Kjo ndodh

më së shumti në vendet që kanë rritje ekonomike sporadike dhe që prindërit

nuk janë mësuar të rrisin fëmijë në kushte luksoze, ose prindërit nuk mendojnë

se fëmijet e tyre kanë nevojë të ë për të arritur ndonjë gjë pasi ua sigurojnë

ato të gjitha. Më tepër se kaq, për fëmijët ishin të padurueshme qëndrimi

cnjerëzor, karakteristik për botën, ndaj të varfërve dhe lëvizja kundër luftës

bërthamore për hir të plotësimit të synimeve individuale e egoiste të dikujt.

Fëmijet e këtyre familjeve e braktisin rrethin e tyre familjar, duke u përpjekur

të ë ndonjë stil të re jetë, por dëshira e tyre mbetet e paplotësuar, sepse cilatdo

të ishin përpjekjet konstruktive në këtë fushë, nuk kanë shanse për sukses.

Shumë prej këtyre djemve të rinj në fillim kanë qenë idealiste dhe ëndërrimtarë;

mirëpo, duke mos pasur pas shpinës së tyre as tradita, as pjekuri, as përvoje,

as urtësi politike, ata bëhen njerez te mbushur plot deshperim dhe narcisiste,

të prirur drejt rivlerësimit të aftësive dhe të mundësive të tyre përsonale dhe

përpiqen të arrijnë të pamundurën me anën e forcës.

Por, duhet patur parasysh se liria (atë ë kërkojnë këta fëmije) nuk ëë aspak

lejim i gjithanshëm dhe arbitraritet. Krijesat njerëzore, si qënie të cdo lloji,

zotërojnë ë specifike dhe mund të zhvillohen vetëm në përputhje me këtë

strukture. Liria nuk do të thotë liri nga të gjitha parimet udhëheqëse. Ajo do

të thotë liri për tu rritur dhe zhvilluar, në përputhje me ligjet e ekzistencës

njerëzore. Por kjo do të thotë nënshtrim ndaj ligjeve të zhvillimit optimal të

njeriut. Cdo pushtet, i cili ndihmon në realizimin e këtij qëllimi, është ’racional’

nëse ai arrihet me anë të mobilizimit të aktivitetit të fëmijes, të të menduarit

kritik dhe besimit te jeta. Kurse pushteti, që i imponohet fëmijes me norma

që janë të huaja për të, që i shërbejnë vetëm këtij pushteti, por jo formës

përkatëse specifike të natyrës së fëmijës, është irracional.

Në shumicën e rasteve fëmijët kërkojnë ndihmë dhe i raportojnë rastet e

dhunës tek të afërmit e tyre. Nëse nuk i jepet ndihmë fëmijes, atëhere ata mund
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edhe të revoltohen duke parë qe jo cdo fëmije i duhet të përjetoje të njëjtat

situata. Revolta e fëmijes gjen në shumicë formash të tjera të shprehjes: fëmija

nuk do që të mësohet me pastërtinë; refuzon të haje ose, e kundërta, shfaq

tepri në të ngrënë; ai mund të jetë agresiv dhe të shfaqe prirje sadiste, dhe

përvec kësaj përdor mënyrat më të ndryshme për t’i shkaktuar dëm vetvetes.

Të gjitha këto ndikojnë në krijimin e një karakteri dhe personaliteti të demtuar

tek fëmijët. Fëmijet e ekspozuar ndaj dhunës në familje dhe ato të cilët e kanë

përjetuar kanë nevojë për përkujdesje dhe monitorim të kujdesshëm, pasi janë

e ardhmja e shoqërisë dhe nëse sjellja abuzive me familjaret u duket dicka

normale, atëhere ajo do përsëritet.

2.4 Si te analizojme te dhenat

Kur politikanët përpiqen të dënojnë dhunën që mbizotëron ne

lojërat grafike që luajne fëmijet në kompjuter, mbase është për të

hequr vëmendjen nga kushtet që krijojnë një kulturë të dhunës në

familje, rregullat dhe ligjet ekonomike që e bëjnë më të vështirë

për të gjithë ne që të zotërojmë shtepi, dhe fondet që shpenzohen

duke shtruar rrugë e trotuare nëpër pyje. Lojërat grafike nuk i

bëjnë parqet qe të zhduken, por i ofrojnë fëmijeve një mënyrë për te

reaguar ndaj izolimit në mjediset e shtëpise.

—Henry Jenkins, Dizenjuesi i Lojes: Rregullat e Lojes.

[Jenkins, 2006]

Objektivi më i lartë i institucioneve të shtetit duhet të jetë rritja e besuesh-

mërisë dhe ndergjegjshmërisë së qytetarëve për të rritur numrin e rasteve të

raportuara. Duke rritur numrin e rasteve të raportuara dhe duke reaguar në

mënyrë profesionale ndaj këtyre rasteve, do mund të ulet niveli i dhunës pasi

punonjësit e policise do jenë më të gatshëm e të përgatitur që t’iu pergjigjen

telefonatave të dhunës në familje. Vrojtimi kombëtar i 2007 dhe statistikat

më të fundit tregojnë që ndihma për dhunën në marrëdhenie është kërkuar

nga 22 perqind e grave të keqtrajtuara, dhe 90 perqind e këtyre kërkesave për
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ndihmë janë bëre tek të afërmit e viktimave, dhe jo tek sallat operative dhe

emergjencës.

Për të rritur numrin e rasteve që kërkojnë ndihmë tek punonjësit e policisë

qeveria duhet të marrë masa që të sigurojë më tepër shërbime për viktimat e

kësaj dhune, të sensibilizohet shoqëria me idenë që është më mirë që të gjitha

rastet të raportohen në polici dhe te kërkohet ndihmë nga organet e shtetit

apo shërbimet në bashkite përkatese, të kenë një force policore më të aftë të

merren me ceshtjet e dhunës në familje dhe të mos ia lënë zgjidhjen e këtyre

probleme mënyrave tradicionale, sic jane bisedimet mes dy familjeve për të

ndare apo bërë paqe mes partnerëve.

Duhet të kemi parasysh në hartimin e masave të reja dhe ngritjes së

strukturave shërbyese ndaj viktimave që nuk janë vetëm bashkëshortet ose

partnerët që kryejnë akte dhune në familje ndaj grave. Janë edhe anëtare të

tjerë të familjes si prindërit ndaj fëmijëve, vëllezerit, motrat, të afërmit e burrit

ose të gruas etj. që kryejnë akte abuzive me pjesëtaret e familjes së tyre. Të

dhënat tregojnë se duke filluar nga mosha 15 vjecare, 13,8 perqind e grave dhe

vajzave keqtrajtohen fizikisht nga nëna ose njerka, 13,4 perqind nga babai ose

njerku, dhe 9,7 perqind nga një motër ose vëlla.

Rëndësia e realizimit të një vrojtimi tjetër pas atij të 2007 dhe 2013 është

kritike, por studimi duhet të kryhet me percaktues së heret e tjera dhe jo

vetëm të mase të dhënat mbi format dhe raportimet mbi dhunën në familje,

por të kryejë studim se cfare i pengon më teper viktimat të raportojnë dhe

cfarë do i nxiste ato të ishin më tepër transparent me punonjësit e policisë dhe

të raportonin të gjitha cështjet. Vrojtimi duhet të analizoje se cfare masash

duhen marrë që të sensibilizohet më tepër shoqëria shqiptare në dënimin e

dhunës në familje. Nëse reklamat televizive nuk kanë funksion, atëherë të

studiohet se cila mënyre do ishte më efektive. Duhet të studiohet nëse do ishte

masa e duhur që fëmijet të mësohen nëpër shkolla që në moshë të vogël për

barbarizmin e këtyre akteve të shpifura. Të dhënat dhe konstatimet e këtij

studimi mund të shërbejnë gjithashtu për të informuar reformat legjislative

dhe hartimin e politikave të reja dhe ndryshimin e atyre që nuk kanë qenë
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Figure 2.6: Marre nga [te Gruas Shqiptare, 2012]

efektive.

Kryerja e studimeve të tilla do ishte një sipar i mire edhe për analizimin

e dhunës në familje në Shqipëri dhe Kosove. Cdo qytet është unik, me kul-

ture dhe personalitet të ndryshem dhe me demografi të ndryshme nga pjesa

tjeter e qyteteve. këto diferenca mes qyteteve na ben të mendojme se masa

të ndryshme duhen marre për zona të ndryshme, prandaj studime të tilla

do i sherbenin Policise në këto zona për të kontrolluar me mire dhunën në

familje. Karakteristikat e ndryshme urbane të qyteteve të ndryshme na ben të

mendojme si rrjedhoje se:

1. Dhuna në familje me të gjithë format e saj ndryshon nga zona në zone,

2. Reagimi i njëjte i forcave të policise mund të ketë pasoja të ndryshme

neper familjet e zonave të ndryshme.

Eksperimenti i shumë perfolur i Minneapolis1[Schutt, 2006] mbi dhunën në
1Sherman dhe Berk, 1984. Eksperiment mbi dhunën në familje. Ky eksperiment u
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familje konkludoi se arrestimi i personave që kryejne dhunë në familje ishte një

shenjë me e mire që kjo dhunë të mos ndodhte përsëri. Arrestimi, u konkludua

nga ky studim, ishte me efektiv në parandalimin e dhunës nga i njëjti person se

sa ishin mekanizmat e tjere si ndarja nga pjesa tjeter e familjes apo këshillimi

dhe konsultimi i atyre që kryenin dhunën.

Studimet janë të rendesishme për të gjetur një menyre efektive për reagimin

e policise dhe strukturave të tjera perkatese. Por ky studim me pas u kritikua

sepse merrte parasysh vetëm përsëritjen e dhunës në familje dhe sjelljen e

dhunuesit që ishte arrestuar, por ishte problematik sepse nuk konsideronte

sjelljen dhe situaten e viktimës me pas. Studimi gjeti se rastet e dhunimit

të përsëritur pas arrestimit uleshin ndjeshem, prandaj autoritetet e moren

rezultatin e keti studimi si një menyre efektive për të parandaluar me tej

dhunën në familje. Por ky studim nuk merrte parasysh se ishin shumë faktore

të tjere që ndikonin në përsëritjen apo jo të dhunës, sic janë lidhja e dhunuesit

me shoqërine civile, sidomos statusin e punesimit apo statusin martesor të

dhunësit.

Situata aktuale në Shqipëri është e njëjte me atë në Shtetet e Bashkuara

perpara 30 vitesh ku nderhyrja e policise konsistonte në njohjen me shqëtesimin

e paleve (viktimës dhe dhunësit), qëtesimin e gjakrave mes paleve, ndarjen e

tyre në rast përsëritje të incidëntit dhe dhenjën e ndihmës sociale për viktimën.

Kur oficeri i Policise i pergjigjet një thirrje për dhunë në familje, luan rolin e

një agjenti social formal pergjegjes për të ndaluar dhunën dhe për arrestimin,

paralajmerimin dhe kercenimin e arrestimit të dhunuesit. Nderhyrja e policise

duhet të konsiderohet si një resurs apo mundesi për viktimat kur ato shikojne

mundesite e tyre për të raportuar apo kontrolluar dhunën në familje.

Policia duhet të jetë e trajnuar të informoje viktimat për të drejtat që ligji

Shqiptar dhe ai i Kosoves u jep atyre respektivisht, të jape informacion mbi

vendodhjen e ambjenteve që mund të strehojne femrat e dhunuara dhe sigurisht

përdor kryesisht për të provuar se me anë të përdorimit të dhunës dhe shtimit të masave
ligjore ndeshkuese ndaj dhunuesve të pjesetareve të familjes do minimizohej ky fenomen.
Edhe pse ishte kryer ne mënyrë të saktë, u vlerësua nga shume studiues, dhe u mor si bazë
për të implementuar rritjen e masave ndëshkuese në të gjithë shtetet ne SHBA, më vone u
konsiderua si i paefektshëm pasi dhuna në familje pësoi rritje përsëri. [Schutt, 2006]
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informacion mbi menyren se si mund të ngrejne një padi kunder dhunuesit.

Menyra se si oficeri i Policise ua jep ketë informacion viktimave ka shumë

rendesi. Ai mund tua jape thjesht si informacion, si këshille ose si rekomandim.

Edhe pse nderhyrja e focave të policise mund të jetë e dobishme, në shumicen

e rasteve sjell edhe probleme të tjera. Studime të shumta në ShBA dhe në

vende të tjera perendimore kanë konstatuar se raportimi i rastit të dhunës në

polici ka rezultuar në kercenime dhe dhunë të metejshme nga dhunuesi mbi te

njejtat viktima.
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Kapitulli 3 Fran QAFA

3.1 Legjislacioni Shqiptar dhe Kosovar mbi

vepren e dhunës në Familje

”Ashtu si ndjenja e dashurisë dhe mirësisë, edhe cdo ndjenjë

tjetër si urrejtja e lakmia lindin brenda individëve. Nëse i lejon që

këto ndjenja të zhvillohen brenda tij, do e shtyjnë të kryejë krime

dhe drejt dhunës, dhe cdo kuptim i besimit dhe qëllimit të mirë do

zhduken. ”

—Xun Zi. [Watson, 2013]

Në një periudhë ku globalizmi po bëhet gjithnjë e më i pranishëm në cdo

shoqëri, vendosja e rregullit bëhet gjithnjë e më e vështirë. Përcasja mes

familjeve ndodh edhe si shkak i ekspozimit të kulturave të tjera në vendin e

tyre dhe ndryshimit të perceptimit të pozicionit të secilit përson në familje.

Për të vënë rregull në atmosferën ndërkombëtare që është krijuar, veprojnë

rregullat dhe ligjet ndërkombëtare, qofshin këto humanitare apo për qëllime

të tjera. Është një ndër ligjet më të përfolura ngaqë shkelet kaq shpesh nga

shumë shtete dhe organizata nëpër botë, dhe është një ndër arsyet kryesore për

nisjen e fushata ushtarake ndërkombëtare në dekadën e fundit për të eliminuar

regjimet diktatoriale në Lindjen e Mesme, Afrikë dhe Amerikën Qëndrore që

nuk respektojnë të drejtat bazë të popullit. [Benedetto and Labella, 2012]

Ligjet humanitare ndërkombëtare e ndalojnë dhe e dënojne dhunën në

familje, pasi konsiderohet si një dhunim i të drejtave njërëzore kryesore dhe lirive

themelore. [Fleck, 2013] Deklarata1 Universale e të Drejtave të njeriut[OKB,
1Deklarata Universale e të Drejtave të njeriut, e miratuar dhe deklaruar nga Rezoluta e

Asamblese se Pergithshme 217A (iii) me date 10.12.1948
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1948] është e vlefshme për të gjithë individët dhe udhëzon shtetet dhe aleancat

ndërkombëtare që të mbrojnë individët nëse pa të drejtë dhunohen këto të

drejta. Të drejtat dhe liritë qe mbron kjo deklarate janë të listuara si më

poshtë:

1. E drejta për barazi2

2. Liria nga diskriminimi3

3. E drejta e jetës, lirisë dhe sigurisë përsonale4

4. Ndalimi i izolimit dhe skllaverise. 5

5. Liria nga tortura dhe trajtimet mizore, cnjërëzore ose poshtëruese6

6. E drejta e njohjes si një përson para ligjit7

7. E drejta për barazi përpara ligjit8

8. E drejta për mjete juridike nga gjykata kompetente9

2Neni 1 Te gjitha qeniet njerezore jane lindur te lire dhe te barabarte me te drejta
dhe dinjitet. Ata jane te bekuar me arsyetim dhe ndergjegje, pranda duhet te sillen me nje
shpirt vellazeror me njeri tjetrin.

3Neni 2 Te gjithe kane te garantuara te gjithe te drejtat dhe lirite qe paraqiten ne kete
deklarate, pa asnje forme dallimi, si raca, ngjyra, seksi, gjuha, feja, opinion politike, origjine,
prona, lindja etj. Asnje dallim nuk duhet te behet ne baze te statusit politik, juridik ose
nderkombetar te territorit ose shtetit te cilit i perket nje njeri. [OKB, 1948]

4Neni 3 Te gjithe kane te drejten e jetes, lirise dhe sigurise se personit. [OKB, 1948]
5Neni 4 Askush nuk do mbahet ne skllaveri ose sherbetor; skllaveria dhe tregtia e

skllaveve eshte e ndaluar ne cdo menyre ose forme. [OKB, 1948]
6Neni 5 Askush nuk do jete subjekt i torturave, trajtimeve cnjerezore dhe trajtimit

poshterues ose ndeshkimeve. [OKB, 1948]
7Neni 6 Te gjithe kane te drejten e njohjes si nje person perpara ligjit te cdo shteti. [OKB,

1948]
8Neni 7 Te gjithe jane te barabarte perpara ligjti dhe kane te garantuar mbrojtje te

njellojte dhe pa diskrimin nga ligji. Te gjithe kane te garantuar mbrojtje te barabarte kunder
cdo diskriminimi qe bie ndesh me kete Deklarate. [OKB, 1948]

9Neni 8 Te gjithe kane te drejten per te perdorur mjetet juridike nga gjykatat vendase
perkatese per akte qe bien ndesh me te drejtat themelore te garantuar prej Kushtetutes ose
ligjit. [OKB, 1948]
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9. E drejta për barazi në familje10

10. E drejta për standardin më të lartë të arritshëm, për shëndetin fizik dhe

mendor11

11. Cdo individ gëzon të drejtën e rendit shoqëror dhe ndërkombëtar, në

të cilin të drejtat dhe liritë e parashtruara në këtë deklaratë mund të

realizohen plotësisht12

Të gjitha këto të drejta dhe më tepër njihen nga i gjithe komuniteti ndërkom-

bëtar. Megjithatë, duke njohur dispozitat dhe fuqinë e ligjeve ndërkombëtare

së bashku me kompleksitetin politik, ekonomik dhe fetar ne te cilin cdo shtet

është i përfshirë, këto norma nuk respektohen gjerësisht dhe në shkallë të njëjtë.

Shtetet nuk i marrin këto norma vetëm nga rezolutat ndërkombëtare por edhe

nga ligji suprem i një shteti, Kushtetuta.

Kushtetuta e shtetit Shqiptar [Shqiperi, 1998] dhe Kushtetuta e shtetit

të Kosoves [Kosove, 2008] deklarojnë vlerat më të thella të shtetit, dhe një
10Neni 16

a) Meshkujt dhe femrat qe kane arritur moshen madhore, pa dallim rrace, kombesi ose
feje, kane te drejte te martohen dhe te gjejne nje familje. Kane te drejta te barabarta
si ne martese, gjate marteses dhe kur te prishet kjo martese. [OKB, 1948]

b) Martesa duhet te behet vetem me pranimin e lire te paleve. [OKB, 1948]

c) Familja eshte grupi natyral dhe themelor i shoqerise dhe ka te garantuar mbrojtjen
nga shoqeria dhe Shteti. [OKB, 1948]

11Neni 26

a) Te gjithe kane te drejte per tu edukuar. Edukimi duhet te jete falas, se paku ne fazat
fillestare dhe kryesore. Edukimi fillor duhet te jete i detyrueshem. Edukimi profesional
duhet te jete i mundshem po ashtu si arsimi i larte, duhet te jene te hapur ne menyre
te barabarte per te gjithe ne baze te merites. [OKB, 1948]

b) Edukimi duhet te jete i perqendruar ne zhvillimin e plote te personalitetit te njeriut dhe
qe te rrise respektin per te drejtat e njeriur dhe lirite themelore qe i gezojne te gjithe.
Edukimi duhet te promovoje mirekuptim, tolerance dhe miqesi mes te gjithe kombeve,
mes grupeve fetare dhe rracore, dhe duhet te vazhdoje aktivitetet e Organizata e
Kombeve te Bashkuara (OKB) per mbajtjen e paqes ne bote. [OKB, 1948]

c) Prinderit kane te drejten paresore qe te zgjedhin formen e menyren e edukimit qe do
marre femija i tyre. [OKB, 1948]

12Neni 28 Te gjithe kane te garantuar nje rregull shoqeror dhe nderkombetar ne te
cilin te gjitha te drejtat dhe lirite e paraqitura ne kete deklarate mund te realizohen me
sukses. [OKB, 1948]
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deklaratë e tillë e shtetit që abuzimi i grave cënon vlerat më të thella është një

hap i rëndësishem. Duke qënë se shteti e dënon abuzimin e grave dhe dhunën

në familje në të gjitha format e saj, gratë kanë të drejtë dhe duhet të nxiten nga

aktivistët dhe institucionet e shtetit që ti përdorin këto të drejta te garantuara

nga kushtetuta dhe ligjet ndërkombëtare për të kërkuar dëmshpërblim nga

shteti kur ky i fundit dështon në mbrojtjen e vlerave më të thella.

Shteti i Kosovës gjithashtu ka pranuar si ligje me dispozita në territorin e

tyre të drejtat dhe normat që promovojnë dhe mbrojne institucionet ndërkom-

bëtare. Këto dy shtete përdorin kornizën ligjore ndërkombëtare dhe një kornizë

ligjore të detajuar dhë të mirëfillte kombëtare, por që lë për të dëshiruar në

zbatimin e saj në praktikë.

Në Shqipëri — ose në pjesën më të madhe të saj, e sidomos në rrethina —

ekziston parimi se çeshtjet brenda familjes i përkasin familjes dhe jo shtetit,

e për këtë arsye nuk duhet të ndërhyje shteti për të zgjidhur polemikat mes

prindërve dhe femijeve, por këto gjera duhet të zgjidhen privatisht. Kjo metodë

vetëgjyqësie është një plagë për Shqipërine që duket e vështire për tu kuruar,

dhe prandaj duhet më tepër punë prej qeverisë për ta bërë më të sigurtë jetën

e këtyre femrave.

Nuk është një cilësi e përshtatshme për një vend me tradita të lashta ku

njërëzit nxisin respektin ndaj femrës dhe njëri tjetrit, ne nje vend që statistikat

te tregojnë se krimi është në rënjë, por fenomeni i dhunës në familje vazhdon

të jetë shumë i lartë dhe cdo javë kemi në lajme se paku një incidënt të ri te

ketij fenomeni.

Deri më tani ky fenomen është vëzhguar dhe trajtuar më tepër si çështje e

drejtësisë, dhe në të vërtetë është, por kjo çeshtje është shumë e rëndësishme

edhe në fushën politike, mediatike apo dhe të vlerave shoqërore. Është e

rëndesishme të studjohet sepse ka qënë pjesë e historisë sone prej shekujsh

dhe fatkeqësisht vazhdon të jetë. Disa mund të gabojnë dhe ta konsiderojnë

këtë fenomen si shkak i traditave të vjetra zakonore të Shqiptarëve por kjo nuk

është e vërtetë.

Nuk mund te mohohet fakti qe këto tradita njihnin mashkullin e familjes
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si epror ndaj femrave, por në asnjë rast këto rregulla zakonore nuk nxisnin

dhunën ndaj femrave. Shqiptarët janë një popull me tradita të njohura dhe të

pëlqyera nga të huajt, shumë prej këtyre traditave janë me vërtetë të ashpra,

por asnjëherë nuk pranojnë që të vihet dore mbi tjetrin, të gjitha sugjerojne

diskutimin, cka tregon edhe mencurinë e të urtëve të Shqipërise.

Figure 3.1: Marre nga [Sadiku, 2007]

Prejardhja e Shqipetareve është prej Ilirëve, të cilat ishin fiset e para në

Ballkan dhe te njohura per rregullat strikte qe zbatonin. Pastaj territori ku

shtriheshin trevat Shqiptare u nda mes principatave te ndryshme te krijuara

deri sa me vone arriten ne mbreteri. Pasi njerezit nuk ishin te lumtur me

mbreterine dhe ndarjen territoriale qe iu be trevave te Shqiperise se Madhe,

erdhi sistemi që e la vendin tone mbrapa për më tepër se 40 vite dhe që akoma

dhe sot i ndjejmë pasojat e atij izolimi komunist. Pasi u be shembja e sistemit

komunist me vone se ne vendet e tjera te Ballkanit, erdhi nje fryme demokracie

e manget qe solli ne fuqi sistemin presidëncial si ai i Frances se sotme, por ky

sistem nuk zgjati shume dhe me pas kemi kaluar në republikë parlamentare
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demokratike, sistem nen te cilin qeverisen Shqiptaret e te gjitha trevave, por

jo nen te njejten qeveri.

Arsyeja se pse i përshkrova këto periudha të qeverisjes së Shqipërise dhe

Shqiptarëve ishte sepse jo të gjitha këto sisteme kanë patur të njëjtat rregulla

dhe ligje. Keto sisteme nuk ndryshojne vetem ne formen e tyre te qeverisjes,

por edhe ne menyren se si behet ndarja organizative e shtetit dhe cilat jane

prioritetet e seciles forme. Deri perpara se te vinte sistemi komunist ne fuqi

kemi patur kanune që përcaktonin rregullat me të cilat qeverisnin familjarët

ndersa tani kemi kushtetuten dhe kodet civile që përshkruajne të njëjtat detyra

por me rregulla të tjera. Me pare ishin këshillët e pleqve qe merrnin vendimet

per akte te ndryshme, ndërsa tani kemi gjykata për të bërë interpretimin e

neneve te percaktuara nga Kushtetuta, Kodi Penal, Kodi Civil.

Sa fuqi ka shteti Shqiptar në të vërtetë mbi adresimin ne menyre efektive te

kësaj çeshtje? Ligjet për këtë çeshtje janë tepër të lira dhe madje nuk merren

masa shtrënguese për të ndaluar banimin e viktimave me dhunuesin. Këto

raste në pjesen me të madhe nuk raportohen dhe ky, sigurisht, është problemi

kryesor. Shteti ka krijuar institucione dhe ka miratuar ligje të ndryshme për të

minimizuar numrin dhe efektin e rasteve të dhunës në familje. Janë miratuar

ligje që sherbejne si mjete për të shtuar forcën në dispozicion të institucioneve

që merren me sigurimin e mbrojtjes për viktimat. Ligji nr. 9669 i miratuar me

date 18.12.2006, ”Për masa ndaj dhunës në marredhenjët familjare” u mundesua

me nismen e shoqërise civile. Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, ”Për masa ndaj

dhunës në marrëdhëniet familjare”, i cila ka hyrë në fuqi në 1 qershor 2007, ka

për qëllim:

1. Parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në të gjitha format e

saj, me anë të masave të përshtatshme ligjore.

2. Garantimin e mbrojtjes me masa ligjore të pjesëtarëve të familjes, të cilët

janë viktima të dhunës në familje, duke i kushtuar vëmendje të vecantë

fëmijëve, të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuar.

Interneti ka qënë një mënyrë për të shpërndare këtë informacion dhe për të
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Figure 3.2: Marre nga [Sot, 2013]

zgjeruar fushatat që dëshiron të fillojë qeveria qëndrore ose lokale me ndihmën

e organizatave të ndryshme. Disa prej këtyre siteve në internet ofrojnë ndihmë

dhe këshille edhe në gjuhën shqipe, duke shpjeguar se si viktimat e dhunës

në familje mund të veprojnë në rast se ndihen të dhunuar dhe cfarë hapash

duhet të ndjekin për të marrë ndihmë. Kjo është një mënyrë efektive dhe

e rëndësishme pasi viktimat e dhunës në familje në shumicën e rasteve nuk

lejohen të kontaktojnë me të aferm të tjerë për periudha të gjata kohore, dhe

prandaj kjo është mënyra më e mirë për ato që të marrin informacionin e duhur

dhe si të veprojne.

Njëri prej këtyre siteve është edhe Stop Dhunës13 e cila ben nje shpjegim

te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore dhe Dhunen ne Familje 2011-

2015. [Dhunes, 2013] Kjo është një ndër sitet e para që diktohet nga motoret e
13Informacion që jepet në faqën e internetit që mund të vizitohet nga kushdo. Faqja e

internetit jep informacion per ato qe kane nevoje te kene nje kuptim me te qarte te kornizes
ligjore mbi Dhunen ne Familje. [Dhunes, 2013]
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kërkimit të Google dhe Yahoo, që do të thotë se është mjaft e lehtë për këdo

që dëshiron të ketë më tepër informacion mbi fenomenin pa u futur thellë në

studim të tij. Në faqën zyrtare të ketij siti jepen këto shembuj:

Shembull 3.1.1 Pyetje: cfarë mbrojtje ofron ligji për përsonat që dhunohen

në marrëdhëniet familjare? [Dhunes, 2013] Përgjigje: Ligji parashikon mbrojtjen

e anëtarëve të familjes përmes marrjes së masave urgjente. Këto masa merren

nga gjykata e cila nxjerr urdhrat e mbrojtjes:

• ”Urdhrin e menjëhershëm i mbrojtjes”, i cili lëshohet përkohësisht nga

gjykata brenda 48 orëve dhe është i vlefshëm deri në lëshimin e urdhrit

të mbrojtjes. [Dhunes, 2013]

• ”Urdhrin e mbrojtjes”, i cili lëshohet me vendim gjykate e ku parashikohen

masa mbrojtëse për viktimën. Gjykata vendos shqyrtimin e tij në një afat

prej 15 ditësh. [Dhunes, 2013]

Përmes urdhrave të mbrojtjes, gjykata urdhëron të paditurin/ën (dhunuesin/en)

që të mos kryejë ose të mos kërcëënojë se do të kryejë vepër të dhunës në familje;

që të mos cënojë, ngacmojë, kontaktojë apo të komunikojë drejtpërdrejt ose

tërthorazi me viktimën apo pjesëtarë të familjes së viktimës; Gjykata mund

të largojë menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) nga banesa për një afat

kohor të caktuar dhe të mos e lejojë të rihyjë në banesë pa autorizimin e saj,

etj. [Dhunes, 2013]

Pyetje: Ku mund të drejtohet viktima e dhunës në marrëdhënie familjare

dhe ku mund të paraqësë kërkesë për mbrojtje? Përgjigje: Në rast të dhunës

në familje, viktima mund t’i drejtohet me anv të një kërkese:

• Postës së policisë më të afërt (të zonës ku banon ose ndodhet);

• Njësisë përkatëse vendore (komunë, bashki); [Dhunes, 2013]

• qëndrës shëndetësore të zonës ku banon apo ndodhet; [Dhunes, 2013]

• Gjykatës së rrethit të vendbanimit, vendndodhjes së saj ose të dhunue-

sit/es, me kërkesë padi, për të marrë masat e nevojshme. [Dhunes, 2013]
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Pyetje: Cfarë mbrojtje më ofron policia, a e garanton ajo sigurinë time?

Përgjigje: Organet e policisë pasi marrin dënoncimin tuaj, regjistrojnë konsta-

timet në një raport të shkruar, dhe ju viheni në dijeni nga policia për numrin

përkatës të rastit të raportuar. Ky numër do t’ju shërbejë për të provuar para

gjykatës së Rrethit Gjyqësor përkatës, se jeni dhunuar dhe në këto kushte jeni

paraqitur për mbrojtje në komisariatin më të afërt të policisë. Policia ka de-

tyrimin t’i lëshojë kërkuesit ose gjykatës, kopje të dokumenteve shkresore, të

certifikuara me vulë. Policia mund të paraqësë kërkesën për urdhër mbrojtjeje

dhe urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje, si dhe të marrë pjesë në gjykimin e

tyre. Nëse jeni në rrezik për jetën tuaj, ju mund të shoqëroheni nga një polic

gjatë kohës që kërkesa juaj për urdhër mbrojtjeje është duke u shqyrtuar nga

gjykata përkatëse. [Dhunes, 2013]

Ne vitin 2007 Keshilli i Ministrave miratoi nje dokument qe do te luante

nje rol kyc ne adresimin e fenomenit te dhunes ne familje. Me vendim nr.913

te dates 19 Dhjetor 2007 u miratua Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore

dhe Eliminimin e Dhunës në Familje dhe Plani i Veprimit. [Ministria e

Punes, 2007] Kjo strategji eshte hartuar ne dy pjese per te qene me e lehte

per tu implementuar: Barazia Gjinore dhe Lufta kundër Dhunës në Familje.

Keto dy pjese te strategjise sigurisht qe jane te nderlidhura ngushte, por kane

specifikat e tyre perkatese qe i ben te vecanta. Analizimi i problemeve me

shqetesuese te shoqerise Shqiptare eshte themelore ne kryerjen me sukses te

strategjise pasi drejtimet e Strategjise mbeshteten ne kushtet aktuale te vendit.

Këtij qëllimi i shërben analiza e situatës aktuale në 12 prefekturat e vendit,

analiza e studimeve të fundit të realizuara nga institucionet qeveritare, shoqëria

civile dhe ekspertë të barazisë gjinore dhe dhunës në familje, mbështetur në

standartet ndërkombëtare si Plani i Veprimit i Pekinit,Convention to Eliminate

all Forms of Violence Against Women (CEDAW) , objektivat e Mijëvjecarit te

vendosura prej OKB etj.

Hartimi i Strategjisë, nën koordinimin e Ministrisë së Punës, Cështjeve

Sociale dhe Shanseve të Barabarta, u realizua mbi bazën e një proçesi gjith-

përfshirës. Ky proçes përfshiu hartimin e projektit nga grupet e punës, të
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përbërë nga përfaqësues të intitucioneve qëndrore dhe vendore, shoqërisë civile,

ekspertë të çështjeve gjinore, etj, dhe më pas diskutimi i projektit me gru-

pet e interesit. Në proçes një rol të rëndësishëm kanë luajtur agjensitë e

OKB si United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of

Women (UNW) , United Nations Development Programme (UNDP) , United

Nations Population Fund (UNFPA) , Children’s Rights and Emergency Relief

Organization (UNiCEF) , si dhe Prezenca e Organisation for Security and

Co-operation in Europe (OSBE) në Shqipëri.

Strategjia Kombëtare për Barazi Gjinore dhe kundër Dhunës në Familje

shoqërohet me një Plan Veprimi, të detajuar në objektiva, masa zbatuese,

buxheti përkatës, treguesit e matshëm dhe afatet kohore për realizimin tyre.

Gjithashtu janë përcaktuar edhe institucionet kryesore përgjegjëse dhe bashkëpunë-

torët për cdo masë zbatuese.
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3.2 Dhuna mbi baza gjinore dhe politikat tona

Cështjet e barazisë gjinore janë në qendër të politikave sociale të vendeve të

Bashkimi Europian (BE) dhe një nga kërkesat për vendet që kanë hyrë në

procesin e integrimit europian. Përkufizuar si barazi midis burrave dhe grave

në të gjitha sferat, si publike dhe private, barazi gjinore do të thotë akses

dhe kontroll i barabartë mbi burimet dhe përfitimet, pjesëmarrje e barabartë

në vendimmarrjen politike dhe barazi me ligj për gratë dhe burrat. Barazia

gjinore nuk është vetëm një nevojshmëri demokratike në vetvete, por gjithashtu

një nevojshmëri ekonomike, politike dhe shoqërore për uljen e varfërisë dhe

integrimin e Shqipërisë në BE. Lënia jashtë vëmendjes apo mostrajtimi me

kujdes i pabarazive gjinore, do të sillte për pasojë rrezikun e mospërfitimit

maksimal të rreth 50 perqind të popullsisë, nga progresi i arritur nëpërmjet

reformave shoqërore, politike dhe ekonomike.

Pabarazia gjinore, e cila evidentohet në të gjitha aspektet e jetës shoqërore

në Shqipëri, nëse nuk do të vihet në qendër të politikave sociale, do të dëmtojë

përpjekjet e Shqipërisë për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm, pasi nuk do

të shfrytëzohet potenciali i plotë njerëzor i vendit.

Integrimi gjinor, d.m.th. procesi që siguron që perspektiva gjinore dhe

qëllimi për barazi gjinore të jenë në qendër të të gjitha aktiviteteve — zhvillim

politikash, kërkime, advokim/dialog, legjislacion, shpërndarje e burimeve si dhe

planifikim, zbatim dhe monitorim i programeve dhe projekteve, si një strategji

për të promovuar dhe arritur barazinë gjinore, duhet të jetë pjesë e të gjitha

politikave sociale, ekonomike dhe politike në Shqipëri. Një strategji e tillë jo

vetëm siguron arritjen e një zhvillimi të qëndrueshëm nëpërmjet shfrytëzimit

të potencialit të plotë njerëzor të vendit, por edhe garanton që të gjitha grupet

shoqërore tâĂŹi gëzojnë këto arritje.

Kjo është baza për të kuptuar përse çështjet gjinore po bëhen gjithnjë

e më të rëndësishme për shoqërinë shqiptare. Në dekadën e parë të këtij

shekulli ka pasur zhvillime të rëndësishme institucionale dhe strukturore për

përparimin dhe emancipimin e mëtejshëm të grave në shoqërinë shqiptare,

si dhe për të siguruar pjesëmarrjen aktive të tyre njëlloj si burrat në jetën
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politike, ekonomike dhe shoqërore të vendit. Hartimi dhe zbatimi i Strategjisë

së parë kombëtare për barazinë gjinore dhe eliminimin e dhunës në familje

(SKBGJ-DHF) 2007-2010 shënoi një hop cilësor në angazhimin e Qeverisë

Shqiptare për të adresuar çështje që lidheshin jo vetëm me integrimin gjinor

në politikat publike, por edhe me mbrojtjen e vajzave dhe grave nga abuzimi

dhe dhuna.

Në kuadër të zbatimit të strategjisë, u bënë përpjekje për të koordinuar

nismat shtetërore me angazhimin gjithnjë në rritje të shoqërisë civile. Si

një strategji ndërsektoriale afatmesme, SKBGJ-DHF 2007-2010 u bë pjesë e

Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2007-2013 së bashku

me 15 strategji të tjera ndërsektoriale dhe 12 strategji sektoriale që mbulojnë

fusha të ndryshme të zhvillimit ekonomik, social, politik dhe kulturor të vendit,

si dhe përparësitë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. SKZHI

është një dokument që synon tâĂŹi përgjigjet dinamikës së zhvillimit të ideve;

ajo përfshin interesa dhe qëndrime të reja që përcaktojnë ecurinë e zhvillimeve

sektoriale, qoftë në dobi të të gjithë popullatës, qoftë në favor të grupeve të

ndryshme shoqërore. Fushat kryesore të veprimit të SKBGJ-DHF 2007-2010

ishin:

1. Mekanizmat ligjorë dhe institucionalë që sigurojnë barazinë gjinore në

Shqipëri;

2. Drejtpeshimi gjinor në vendimmarrje;

3. Fuqizimi ekonomik si një ndër kushtet themelore për arritjen e barazisë

gjinore;

4. Arsimi cilësor;

5. Mbrojtja sociale;

6. Shëndeti;

7. Media;

8. Reduktimi i dhunës në familje.

45



3.2. Dhuna mbi baza gjinore dhe politikat tona

Arritjet e shënuara nëpërmjet zbatimit të kësaj strategjie shihen si pjesë

integrale e përpjekjeve të bëra nga qeveria shqiptare për zhvillimin dhe inte-

grimin e vendit.Nisma e Ministrsë së Punës, çështjeve Sociale dhe Shanseve të

Barabarta (MPCSSHB) për të rishikuar SKBGJ-DHF 2007-2010 nxitet nga

nevoja për të përputhur afatet e veprimtarisë së kësaj strategjie me ato të

SKZHI-së dhe si përgjigje ndaj zhvillimeve dhe kërkesave të kohës për të përfor-

cuar veprimet që synojnë krijimin e një shoqërie që bën realitet pjesëmarrjen

dhe mbrojtjen e barabartë të qytetarëve shqiptarë, pa dallim seksi, identiteti

gjinor, (pa)aftësie, moshe, apo origjine shoqërore.

Rishikimi i kësaj strategjie është fryt i një procesi ndërveprues dhe gjithëpërf-

shirës, i udhëhequr nga MPCSSHB, e cila angazhoi institucione të qeverisjes

qendrore, lokale, shoqërisë civile, shoqatave joqeveritare, grupe të ndryshme in-

teresi, përfaqësues të forcave politike në vend, përfaqësues të fushës akademike,

si dhe donatorë e partnerë ndërkombëtarë. Dokumenti u hartua si 5654 rezultat

i pjesëmarrjes së të gjithë aktorëve dhe palëve të interesuara në çështje të

barazisë gjinore.

Kjo pjesëmarrje e gjerë synoi të rrisë prurjen e informacionit nga shumë

drejtime dhe të sigurojë që plani i rishikuar i masave dhe ndërhyrjeve të

jetë në përputhje me nevojat dhe mundësitë reale të institucioneve të vendit.

Gjithashtu, strategjia është rishikuar për të nxitur bashkëpunimin ndërmjet

aktorëve të ndryshëm qeveritarë (qendrorë e lokalë), donatorëve, shoqërisë

civile dhe komunitetit, për të marrë vendime të orientuara dhe drejtuara nga

përparësitë që shtron çështja e barazisë gjinore dhe reduktimit të dhunës me

bazë gjinore.
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3.3 Standardet ligjore që dënojne dhunën në

Familje

Kushtetuta e Republikës së Shqipërise [Shqiperi, 1998] sanksionon parimin

e barazise dhe të mosdiskriminimit si një ndër parimet themelore dhe qe

përshkon të gjithë legjislacionin. Legjislacioni Shqiptar dhe ai i Kosoves janë

të njëjtë në shumë aspekte, dhe denimi i fenomenit te dhunes ne familje është

një ndër pikat më të rëndësishme që të dy shtetet mbështesin. Pranimi i këtyre

normave ndërkombëtare si pjesë e legjislacionit kombëtar i hap rrugë zhvillimit

të së drejtës së brendshme. Normat ndërkombëtare kanë ndikim shumë të

rëndësishëm në sistemin ligjor dhe politikat kombëtare të shtetit tonë.

Marrëveshjet ndërkombëtare marrin fuqi ligjore me ratifikimin e tyre14 nga

shteti Shqiptar15. [Shqiperi, 1998] Kushtetuta16 parashikon se ”Republika e

Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të”17. Me

botimin e marreveshjeve ndërkombëtare në Fletoren Zyrtare, ato bëhen pjese

e sistemit juridik të vendit dhe zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë. Në

rastet kur zbatimi i këtyre marrëveshjeve të reja kërkon nxjerrjen e një ligji,

atëherë ndiqen proçedurat standarte për nxjerrjen e një ligji të ri konform

marrëveshjes.

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nuk përmban kategorizime të pop-
14Kushtetuta e Republikës së Shqipërise, neni 116
15

1. Aktet normative që kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë:

• Kushtetuta,

• marreveshjet nderkombetare te ratifikuara,

• ligjet,

• aktet normative te Keshillit te Ministrave.

2. Aktet qe nxirren nga organet e pushtetit vendor kane fuqi vetem brenda juridiksionit
territorial që ushtrojne keto organe.

3. Aktet normative te ministrave dhe te organeve drejtuese te institucioneve te tjera
qendrore kane fuqi ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise brenda sferes se
juridiksionit të tyre.

16Kushtetuta e Republikes se Shqipërise
17Neni 5 Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të.
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ullsisë apo etiketime gjinore. Në tërësine e saj Kushtetuta e Republikes së

Shqipërise dhe Republikes së Kosovës ndalon diskriminimin për shkak të gjin-

isë18. Terminologjia e perdorur për adresimin e individëve dhe popullatës në

ketë dokument tejet të rëndësishem për cdo shtet përfshin përemra të tillë,

si: ”të gjithë”, ”kujtdo”, ”askujt” etj. Terminologjia e perdorur me kujdes dhe

përpikmeri garanton se dokumenti i drejtohet një bashkësie njërëzore të një

shteti pa asnjë përjashtim. [Kosove, 2008]

Figure 3.3:

Detyrime të tjera kushtetuese janë mbrojtja dhe respektimi i dinjitetit,

i të drejtave dhe i lirive të njëriut, martesa, jeta dhe familja, pa klasifikuar

mënyren e krijimit të këtyre marrëdhenjëve. Ashtu si familja dhe martesa

gëzojnë mbrojtje të vecantë nga shteti, po ashtu edhe fëmijët, të rinjtë, gratë
18Neni 18/2

1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. [Shqiperi, 1998] [Kosove, 2008]

2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca,
feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore,
sociale ose përkatësia prindërore. [Shqiperi, 1998] [Kosove, 2008]

3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse
nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive. [Shqiperi, 1998] [Kosove, 2008]

48



3.3. Standardet ligjore që dënojne dhunën në Familje

shtatzëna dhe nënat e reja kanë po të njëjtën drejtë për të kërkuar mbështetje

dhe ndihmë nga shteti i tyre. [Shqiperi, 1998] [Kosove, 2008]

Shteti dhe marrëveshjet ndërkombëtare e kanë zgjeruar konceptin e torturës

dhe trajtimeve jo dinjitoze (mizore), cnjërëzore apo poshtëruese për të përfshire

jo vetëm trajtimin e tillë nga individet me funksione zyrtare si në të kaluaren,

por nga cdo individ. Kjo e detyron shtetin që të mbrojë qytetaret nga trajtime

të tilla. Kushtetuta përcakton se: ”Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës,

dënimit apo trajtimit mizor, cnjërëzor apo poshtërues”19. [Shqiperi, 1998]

Për t’i ardhur në ndihmë deklaratave dhe synimit të kushtetutes, janë krijuar

mekanizma vecanërisht për të garantuar plotësimin e plotë të të drejtave

kushtetuese dhe për të kontrolluar funksionimin dhe zbatimin e ligjeve të

kushtetutes nga institucionet. Mekanizmat e krijuar për të garantuar mbrojtje

nga dhuna janë Sistemi Gjyqësor, Avokati i Popullit dhe Gjykata Kushtetuese.

Në rast së këto mekanizma dështojne për të garantuar plotësimin e të drejtave

kushtetuese, Kushtetuta e Republikës së Shqipërise u jep të drejtë rrugeve

juridiksionale ndërkombëtare për të bërë një gjykim tjetër të vetë Kushtetutës

dhe vendimit të mekanizmave të ngritur nga Kushtetuta. Cdo person, grup

individësh ose organizem jo-qeveritar mund t’i paraqesë kerkese Gjykates

Europiane për të Drejtat e njeriut në rast se pretendojnë se janë të demtuar

nga ndonjë shkelje e shtetit Shqiptar e të drejtave të njohura nga Konventa

ose protokollet e saj.

Legjislacioni Shqiptar për dhunën në familje nuk është i manget dhe për-

bëhet nga dispozita proçedurale dhe materiale të cilat janë të parashikuara

në:

1. Kodin Penal [Kodi, 2011]

2. Kodin e Proçedurës Penale [Procedura, 2011]

3. Kodin e Familjes
19Neni 25 Askush nuk mund tâĂŹi nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor,

çnjerëzor e poshtërues.
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4. Ligjin për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare [9669 and OSCE,

2006]

Kodi Penal [Kodi, 2011] parashikon dispozita përsa i përket trajtimit të

veprave penale, duke përfshirë vrasjen, plagosjen, dëmtime të tjera me dashje,

marrëdheniet seksuale me dhunë, etj. Kodi Penal bazohet në Kushtetutën

e Republikës së Shqipërisë, në parimet e përgjithshme të së drejtës penale

ndërkombëtare, si dhe në marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti

shqiptar20. [Kodi, 2011]

Një detaj që u përcaktua dhe me perpara, Kodi Penal nuk e konsideron

dhunën në familje si figurë të veçantë të veprës penale, por ai parashikon çdo

vepër penale që kryhet ndaj fëmijëve, grave shtatzëna, personave me paaftësi,

përsëritjen e dhunës në familje në mënyrë sistematike, ose veprën që kryhet

duke përfituar nga marrëdhëniet familjare.

Vështirësitë e të provuarit të dhunës psikologjike, mendësia shoqërore,

niveli i pamjaftueshëm i njohjes së të drejtave ligjore nga qytetarët, mungesa e

besimit në ndëshkimin efektiv të kësaj vepre, si dhe frika se bërja publike mund

të sjellë probleme në mbarëvajtjen e marrëdhënies familjare, i step viktimat e

dhunës në familje për të dënoncuar. Si vepra penale të përcaktuara në Kodin

Penal që kanë të bëjnë me dhunën në familje mund të përmendim21

• Vrasja22

”Vrasja me dashje”23[Kodi, 2011], ”Vrasja me dashje në lidhje me një krim

tjetër” 24[Kodi, 2011], ”Vrasja me paramendim” 25[Kodi, 2011], përbëjnë krime
20Kodi Penal i Republikes se Shqipërise, neni 1/a. Kodi Penal bazohet në Kushtetutën

e Republikës së Shqipërisë, në parimet e përgjithshme të së drejtës penale ndërkombëtare,
si dhe në marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar. Legjislacioni penal
përbëhet nga ky Kod dhe ligje të tjera që parashikojnë vepra penale.

21Kodi Penal i Republikes së Shqipërise, 2011
22Kodi Penal, nënet 76-83, 85. [Kodi, 2011]
23Neni 76 Vrasja e kryer me dashje dënohet me burgim nga dhjetë gjer në njëzet

vjet.[Kodi, 2011]
24Neni 77 Vrasja me dashje, që paraprin, shoqëron, fsheh ose pason një krim tjetër,

dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet.
25Neni 78 Vrasja me paramendim dënohet me burgim nga pesëmbëdhjetë gjer në njëzet

e pesë vjet .Vrasja e kryer për interes, hakmarrje a gjakmarrje dënohet me burgim jo më
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kundër jetës së personit për të cilat parashikohen masa të rënda dënimi me

burgim. Neni 79 i Kodit Penal ”Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”26[Kodi,

2011], vrasja e kryer me dashje ndaj gruas shtatzënë parashikohet si vrasje të

kryer në rrethana cilësuese. Kjo konsiderohet si një vepër e rende meqënese

mbështëtet edhe nga mbrojtja e vecante që i jep Kushtetuta gruas shtatzënë. Në

përputhje me shkallën e rëndë të kësaj vepre, Kodi Penal parashikon dënimin

me burgim, jo më pak se njëzet vjet, ose me burgim të përjetshëm. [Kodi,

2011]

• Kanosja 27

• Tortura28

pak se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm, si dhe me gjobë nga pesëqind mijë lekë deri
në tre milionë lekë.

26Neni 79 Vrasja me dashje e kryer:

1. ndaj të miturit;[Kodi, 2011]

2. ndaj personit me mangësi fizike ose psikike, të sëmurë rëndë ose shtatzënë, kur cilësitë
e viktimës janë të dukshme ose të njohura;[Kodi, 2011]

3. ndaj deputetit, gjyqtarit, prokurorit, avokatit, policit, ushtarakut, funksionarët e
tjerë publik, gjatë detyrës ose për shkak të saj, kur cilësitë e viktimës janë të dukshme
ose të njohura;[Kodi, 2011]

4. ndaj kallëzuesit, dëshmitarit, të dëmtuarit ose palëve të tjera ndërgjyqëse;[Kodi, 2011]

5. më shumë se një herë;[Kodi, 2011]

6. kundër dy ose më shumë personave;[Kodi, 2011]

7. në mënyrë të tillë që i shkakton mundime të veçanta viktimës;[Kodi, 2011]

8. në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, dënohet me burgim jo më pak
se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm.[Kodi, 2011]

Neni 80 Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje dënohet me burgim
gjer në pesë vjet.
[Kodi, 2011] Neni 81 Vrasja e foshnjës e kryer me dashje nga nëna, menjëherë pas lindjes,
përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.
[Kodi, 2011] Neni 82 Vrasja me dashje e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike të
çastit shkaktuar nga dhuna ose fyerja e rëndë e viktimës dënohet me burgim gjer në tetë
vjet.
[Kodi, 2011] Neni 85 Vrasja e kryer nga pakujdesia dënohet me gjobë ose me burgim gjer
në pesë vjet.

27Neni 84 Kanosja serioze për vrasje ose për plagosje të rëndë që i bëhet një personi,
përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

28Nenet 86,87[Kodi, 2011]
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”Tortura” 29[Kodi, 2011] dhe ”Tortura me pasoja të rënda” 30 konsiderohen

krime kundër shëndetit të personit dhe dënimet që parashikon Kodi Penal

për këto vepra janë të rënda. Legjislacioni ynë penal mbron në mënyrë

të posacme shëndetin e personit, pavarësisht nga prejardhja rajonale apo

përkatesia gjinore. Diskriminimi mes këtyre individëve është një krim me vete

gjithashtu i parashikuar nga Kodi Penal.

• Plagosja e rëndë me dashje31

Gjymtimi, shëmtimi ose dëmtime të përhershme të shëndetit, ndërpre-

rja e shtatëzanise ose rrezikshmëria për jetën në castin e shkaktimit të saj,

parashikohet nga Kodi Penal si një veper që dënohet tre gjer në dhjetë ose

pesëmbëdhjete vjet dënim me burgim. Plagosje të tilla ndodhin nga dhuna

sistematike e ushtruar në familje që mund të shkaktojne dëmtimet e mesiperme.
29Neni 86 Kryerja me dashje e veprave, nëpërmjet të cilave një personi i janë shkaktuar

vuajtje të rënda, fizike apo mendore, nga një person, që ushtron funksione publike, ose me
nxitjen apo miratimin e tij, të hapur ose të heshtur, me qëllim:

1. për të marrë prej tij ose një tjetri informata ose pohime;

2. për ta ndëshkuar për një veprim të kryer ose që dyshohet të jetë kryer prej/ose një
personi tjetër;

3. për ta frikësuar ose bërë presion mbi të ose një person tjetër;

4. për çdo qëllim tjetër të bazuar në çfarëdolloj forme diskriminimi;

5. çdo akt tjetër çnjerëzor apo poshtërues;

- dënohen me burgim nga katër deri në dhjetë vjet.
30Neni 87 Tortura, si dhe çdo akt tjetër çnjerëzor, kur ka sjellë gjymtimin, shëmtimin

ose çdo dëmtim të përhershëm të shëndetit të personit apo vdekjen, dënohen me burgim
nga dhjetë gjer në njëzet vjet.

31Neni 88 Plagosja e kryer me dashje që ka sjellë si pasojë gjymtimin, shëmtimin ose çdo
dëmtim tjetër të përhershëm të shëndetit, ndërprerjen e shtatzanisë, ose ka qenë e rrezikshme
për jetën në çastin e shkaktimit të saj, dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet. Po
kjo vepër, kur është kryer kundër disa personave ose kur ka sjellë si pasojë vdekjen, dënohet
me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.
Neni 88/a Plagosja e rëndë, e kryer në gjendje të tronditjes të fortë psikike të çastit,
shkaktuar nga dhuna ose fyerja e rëndë nga ana e të dëmtuarit, dënohet me burgim gjer në
pesë vjet.
Neni 88/b Plagosja e rëndë, e kryer me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme,
dënohet me burgim gjer në tre vjet.
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• Plagosja e lehtë me dashje32

Një masë që përdoret nga gjykatat pasi parashikon paaftësi të përkohshme

dhe e dënon me gjobë ose me dy vite burgim. Gjoba është një ndër masat që

jepen më shpesh pas gjykimit.

• Dëmtime të tjera me dashje33

Ky nën parashikon rrahjen e një personi si një kundervajtje penale e cila

dënohet me gjobe. Mostrajtimi i vecante i kësaj vepre në rast se ndodh brenda

familjes e nënvlereson rëndësine e nenit. Me përjashtim të rasteve kur rrahja e

një gruaje shtatzënë, e cila dënohet dhe nga Kushtetuta e Republikes, rrahjet

e tjera konsiderohen njësoj si ato në rruget e qytetit me ato brenda mureve të

shtepise.

• Plagosja e rëndë nga pakujdesia34

• Plagosja e lehtë nga pakujdesia35

• Ndërprerja e shtatëzanisë pa pëlqim të gruas36

Neni nuk përcakton qartë frazen ”pa pëlqim të gruas”.
32Neni 89. Plagosja e kryer me dashje, që ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në punë

më tepër se 9 ditë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në
dy vjet.

33Neni 90 Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, përbën kundërvajtje penale dhe dënohen
me gjobë. Po kjo vepër, kur ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në punë deri në 9 ditë,
përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në gjashtë muaj.

34Neni 91 Plagosja e rëndë e kryer nga pakujdesia përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

35Neni 92. Plagosja e lehtë e kryer nga pakujdesia përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë.

36Neni 93 Ndërprerja e shtatzënisë pa pëlqim të gruas, veç rastit kur ndërprerja diktohet
nga një shkak shëndetësor i justifikuar, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.
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• Shkaktimi i vetëvrasjes37

Kur motivet për vetëvrasje janë nxitur nga dhuna e ushtruar në forma të

ndryshme të familjareve të një individi, Kodi Penal e parashikon këtë rast si

vepër penale dhe jep dënime alternative me gjobë ose burgim gjer në pesë vjet.

• Marrëdhënie seksuale38

37Neni 99 Shkaktimi i vetëvrasjes ose i tentativës së vetëvrasjes të një personi, si rrjedhojë
e trajtimit të keq sistematik ose nga sjellje të tjera sistematike që prekin rëndë dinjitetin, të
kryera nga personi që e ka në vartësi materiale apo çfarëdolloj vartësie tjetër, dënohet me
gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

38 Neni 100

– Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale me fëmijë të mitur, që nuk ka
arritur moshën katërmbëdhjetë vjeç ose me të miturën që nuk ka arritur pjekurinë
seksuale, dënohet me burgim nga shtatë gjer në në pesëmbëdhjetë vjet.

– Kur marrëdhënia seksuale ose homoseksuale kryhet në bashkëpunim, më shumë se një
herë ose me dhunë, ose kur i janë shkaktuar fëmijës së dëmtuar pasoja të rënda për
shëndetin, dënohet me burgim nga pesëmbëdhjetë gjer në njëzet e pesë vjet.

– Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e fëmijës së mitur dënohet me
burgim jo më pak se njëzet vjet.
Neni 101

– Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale, me dhunë, me fëmijë të mitur
në moshën katërmbëdhjetë gjer në tetëmbëdhjetë vjeç dhe që ka arritur pjekurinë
seksuale, dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

– Kur marrëdhënia seksuale ose homoseksuale, me dhunë, kryhet në bashkëpunim ose
më shumë se një herë, ose kur fëmijës së dëmtuar i shkaktohen pasoja të rënda për
shëndetin, dënohet me burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.

– Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e fëmijës së mitur dënohet me
burgim jo më pak se njëzet vjet.
Neni 102

– Kryerja e marrëdhënieve seksuale me dhunë me të rritura dënohet me burgim nga tre
gjer në dhjetë vjet.

– Kur marrëdhënia seksuale me dhunë kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë,
ose kur të dëmtuarës i shkaktohen pasoja të rënda për shëndetin, dënohet me burgim
nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

– Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e të dëmtuarës, dënohet me
burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.
Neni 102/a

– Kryerja e marrëdhënieve homoseksuale me dhunë me të rritur dënohet me burgim nga
tre gjer në shtatë vjet.

– Kur marrëdhënia homoseksuale me dhunë kryhet në bashkëpunim ose më shumë se
një herë, ose kur të dëmtuarit i shkaktohen pasoja të rënda për shëndetin, dënohet me
burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.
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Kodi Penal në dispozitat e tij i garanton gruas, pavarësisht nëse cifti është i

martuar apo bashkëjetojne, liri për vendimmarrje persa i perket marredhenjëve

seksuale. Liria seksuale39

Është një ndër lirite që mbrohet në mënyrë të posacme. Kryerja e marrëd-

hënieve seksuale me dhunë me një grua të rritur përbën një krim.

Në mbrojtje të këtyre të drejtave për vendimmarrje dhe konsensus, në

Kodin Penal kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale me kërcënim40

parashikohet si figurë e vecantë krimi. Në rastet e përdhunimit të gruas nga

bashkëshorti konfigurohet e njëjta vepër penale, por me ndryshimin se subjekti

është i posacëm.

• Vepra të turpshme41

Kryerja e veprave të turpshme me të mitur dënohet me burgim, dhe

dënimi është edhe me i rënde nëse kjo vepër e turpshme kryhet me një

– Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e të dëmtuarit dënohet me burgim
nga dhjetë gjer në njëzet vjet.
Neni 105 Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale duke shpërdoruar
marrëdhëniet e varësisë ose të detyrës, dënohet me burgim gjer në tre vjet.
Neni 106 Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale ndërmjet prindit dhe
fëmijës, vëllait dhe motrës, ndërmjet vëllezërve, motrave, ndërmjet personave të tjerë
që janë gjini në vijë të drejtë ose me persona që ndodhen në raporte kujdestarie ose të
birësimit, dënohet me burgim gjer në shtatë vjet.
Neni 107 Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale në vende publike ose
në ambiente të ekspozuara nga vështrimi i njerëzve, përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

39 Neni 103

• Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale, duke përfituar nga pazotësia fizike
ose mendore e personit të dëmtuar ose, nga vendosja në gjendje të pandërgjegjshme,
dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.

• Kur marrëdhënia seksuale ose homoseksuale kryhet në bashkëpunim ose më shumë
se një herë, ose kur personit të dëmtuar i shkaktohen pasoja të rënda për shëndetin,
dënohet me burgim nga shtatë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

• Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e personit të dëmtuar dënohet
me burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.

40Neni 104. Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale, duke kërcënuar per-
sonin e dëmtuar për përdorim aty për aty të armës, dënohet me burgim nga pesë gjer në
pesëmbëdhjetë vjet.

41Neni 108 Kryerja e veprave të turpshme me të mitur që nuk kanë arritur moshën
katërmbëdhjetë vjeç, dënohet me burgim nga tre gjer në shtatë vjet.
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të mitur me të cilin dhunësi ka marrëdhenjë familjare, nga pesë deri në

dhjetë vite burgim. Mbase një ndër nënet me të kompletuara përsai i

përket trajtimit të të miturve. ”Ngacmimi seksual” kundrejt fëmijëve

është një kundervajte tjetër penale e cila dënohet me burgim nga tre deri

në shtate vite.

• Rrëmbimi42

Rrëmbimi dhe mbajtja peng e personave, të mitur ose të rritur, pavarësisht

motivit është e dënueshme me burgim. Nëse i rrembyeri është një i mitur

atëhere dënimi minimal është pesëmbedhjete vite burgim.

• Heqja e paligjshme e lirisë 43

42Neni 109 Rrëmbimi ose mbajtja peng e personit me qëllim për të fituar pasuri ose
çdo lloj përfitimi tjetër, për të përgatitur krijimin e kushteve lehtësuese për kryerjen e një
krimi, për të ndihmuar fshehjen ose largimin e autorëve ose bashkëpunëtorëve në kryerjen e
një krimi, për tâĂŹiu shmangur dënimit, për të detyruar realizimin e kërkesave a kushteve
të caktuara, për qëllime politike ose çdo qëllim tjetër, dënohet me burgim nga dhjetë gjer në
njëzet vjet dhe me gjobë nga dy milionë deri në pesë milionë lekë.
Po kjo vepër e kryer ndaj të miturit nën moshën 14 vjeç dënohet me burgim jo më pak se
pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga tre milionë deri në shtatë milionë lekë.Rrëmbimi ose
mbajtja peng e personit ose e të miturit nën moshën 14 vjeç, i paraprirë ose i shoqëruar me
tortura fizike ose psikike, kur është kryer kundër disa personave ose më shumë se një herë,
dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet dhe, kur është shkaktuar vdekja, me burgim të
përjetshëm, si dhe me gjobë nga pesë milionë deri në dhjetë milionë lekë.
Neni 109/a Kur personi i rrëmbyer ose i mbajtur peng lirohet vullnetarisht para mbarimit
të shtatë ditëve nga rrëmbimi ose mbajtja peng, pa e arritur qëllimin e krimit dhe, kur ndaj
personit nuk është ushtruar torturë ose dëmtime të tjera të shëndetit, dënohet me burgim
nga tre gjer në pesë vjet.
Neni 109/b Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për të kryer ose mos kryer një
veprim të caktuar, për të fituar padrejtësisht pasuri ose çdo lloj përfitimi tjetër, për vete ose
për të tretë, dënohet me burgim nga dy deri në tetë vjet dhe me gjobë nga gjashtëqind mijë
deri në tre milionë lekë.
Po kjo vepër, kur kryhet duke përdorur a kërcënuar me përdorimin e armës, torturës, akteve
çnjerëzore e poshtëruese që kanë shkaktuar dëmtime të shëndetit, dënohet me burgim nga
shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga dy milionë deri në pesë milionë lekë.
Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen, dënohet me burgim të përjetshëm dhe me gjobë nga
pesë milionë deri në dhjetë milionë lekë.

43Neni 110. Heqja e paligjshme e lirisë së personit përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.
Kur kjo vepër shoqërohet me vuajtje të rënda fizike, kryhet në bashkëpunim, kundër disa
personave ose më shumë se një herë, dënohet me burgim nga tre gjer në shtatë vjet.
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• Trafikimi 44

Trafikimi është një problem i rëndë që e hasim në shoqërine Shqiptare. Për

arsye të ndryshme, por më se shumti për perfitime financiare, rrëmbimi dhe

trafikimi i të rriturve apo fëmijeve ka qënë në nivele tepër të larta. Vetëm në

vitet e fundit falë bashkëpunimit të forcave të Policisë Shqiptare me interpol

dhe shtetet e tjera ka berë të mundur reduktimin e numri të personave të

trafikuar. Kryesisht kjo ndodh me personat të cilët jetojnë në zona të thella

rurale. Kjo është një vepër penale që dënohet deri në pesëmbedhjete vite

burgim.

• Dhunimi i banesës 45

• Prostitucioni 46

44Neni 110/a Rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e personave
nëpërmjet kërcënimit ose përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit,
mashtrimit, shpërdorimit të detyrës ose përfitimit nga gjendja shoqërore, fizike apo psikike
ose dhënies apo marrjes së pagesave ose përfitimeve për të marrë pëlqimin e personit që
kontrollon një person tjetër, me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose formave
të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, të skllavërimit ose
formave të ngjashme me skllavërimin, të vënies në përdorim ose transplantimit të organeve,
si dhe formave të tjera të shfrytëzimit, dënohen me burgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë
vjet dhe me gjobë nga dy milionë deri në pesë milionë lekë.
Organizimi, drejtimi dhe financimi i trafikimit të personave dënohen me burgim nga shtatë
deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga katër milionë deri në gjashtë milionë lekë. Kur
kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, apo shoqërohet me keqtrajtimin
dhe detyrimin me dhunë fizike a psikike ndaj të dëmtuarit, për të kryer veprime të ndryshme,
ose sjell pasoja të rënda për shëndetin, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet
dhe me gjobë nga gjashtë milionë deri në tetë milionë lekë.
Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen e të dëmtuarit, dënohet me burgim jo më pak se njëzet
vjet ose me burgim të përjetshëm, si dhe me gjobë nga shtatë milionë deri në dhjetë milionë
lekë.
Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit publik,
dënimi me burgim dhe gjoba shtohen me Âĳ e dënimit të dhënë.

45Neni 112 Hyrja ose qëndrimi në banesën e tjetrit pa pëlqim të tij përbën kundërvajtje
penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre muaj.
Kur vepra është kryer me dhunë ose me kërcënim për përdorim të armës përbën kundërvajtje
penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

46Neni 113 Ushtrimi i prostitucionit dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.
Dhënia e shpërblimit për përfitim personal të prostitucionit dënohet me gjobë ose me burgim
gjer në tre vjet.
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• Shfrytëzimi i prostitucionit47

Ky nën parashikon mbrojtjen e femrës, në moshë madhore apo e rritur,

nga prostitucioni. Arsye të shumta kanë shtyrë disa qytetarë në mënyre të

padrejtë të shfrytëzojne pjesëtaret e familjes, kryesisht të bashkëshortes, për

prostitucion. Shpjegimi i parë është ai i problemeve financiare. Shfrytëzimi

i lidhjeve gjinore dhe shoqërimi i kësaj vepre me dhunë fizike apo psikike

përbëjnë rrethana rënduese të cilat dënohen me burgim.

• Fyerja48

47Neni 114 Shtytja, ndërmjetësimi ose marrja shpërblim për ushtrimin e prostitucionit,
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet. Neni 114/a Shfrytëzimi i prostitucionit
i kryer:

– me të mitur;

– ndaj disa personave; 3. me persona me të cilët ekzistojnë lidhje të afërta gjinie,
krushqie, kujdestarie ose duke përfituar nga raportet zyrtare;

– me mashtrim, shtrëngim, dhunë ose duke përfituar nga paaftësia fizike ose mendore e
personit;

– ndaj një personi që shtyhet ose shtrëngohet për të ushtruar prostitucion jashtë territorit
të Republikës së Shqipërisë;

– kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë ose nga persona të ngarkuar me
funksione shtetërore dhe publike dënohet nga 7 deri në 15 vjet burgim.

Neni 114/b Rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e femrave nëpërmjet
kërcënimit ose përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit,
shpërdorimit të detyrës ose përfitimit nga gjendja shoqërore, fizike a psikike ose dhënies
apo marrjes së pagesave ose përfitimeve, për të marrë pëlqimin e një personi që kontrollon
një person tjetër, me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose formave të tjera
të shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, të skllavërimit ose formave
të ngjashme me skllavërimin, të vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe
formave të tjera të shfrytëzimit, dënohen me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet
dhe me gjobë nga tre milionë deri në gjashtë milionë lekë.
Organizimi, drejtimi dhe financimi i trafikimit të femrave dënohen me burgim nga dhjetë
deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga pesë milionë deri në shtatë milionë lekë. Kur
kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, apo shoqërohet me keqtrajtimin
dhe detyrimin me dhunë fizike a psikike ndaj të dëmtuarës, për të kryer veprime të ndryshme,
ose sjell pasoja të rënda për shëndetin, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet
dhe me gjobë nga gjashtë milionë deri në tetë milionë lekë.
Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen e të dëmtuarës, dënohet me burgim jo më pak se njëzet
vjet ose me burgim të përjetshëm, si dhe me gjobë nga shtatë milionë deri në dhjetë milionë
lekë.
Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit publik,
dënimi me burgim dhe gjoba shtohen me Âĳ e dënimit të dhënë.

48Neni 119 Fyerja e qëllimshme e personit përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me
gjobë nga pesëdhjetë mijë gjer në një milion lekë.
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Edhe pse ”Fyerja” përbën një vepër penale për të cilën parashikohen masa

alternative dënimi, në shoqërine Shqiptare apo në Kodin Penal të Republikes

se Shqipërise nuk ka një kulturë të konsoliduar për të dënoncuar fyerjen në

marrëdhëniet familjare. Dënimi mund të jetë një gjobë ose burgim deri në

gjashtë muaj. Megjithëse parashikohen masa më të larta dënimi kur kjo vepër

kryhet në mënyrë sistematike e sidomos anëtareve të familjes, viktimat e dhunës

psikologjike nuk i referohen thuajse aspak kësaj dispozite për tu mbrojtur nga

dhuna e ushtruar brenda ambjenteve të shtëpise.

• Shpifja49

• Ndërhyrje të padrejta në jetën private50

• Përhapja e sekreteve vetjake51

• Pengimi ose shkelja e fshehtësisë së korrespondëncës52

• Braktisja e fëmijëve të mitur53

Po kjo vepër, kur kryhet botërisht, në dëm të disa personave ose më shumë se një herë,
përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë nga pesëdhjetë mijë gjer në tre milionë
lekë.

49Neni 120 Përhapja e qëllimshme e thënieve, si dhe çdo informacion tjetër, duke e ditur
se janë të rreme, që cenojnë nderin dhe dinjitetin e personit, përbën kundërvajtje penale
dhe dënohet me gjobë nga pesëdhjetë mijë gjer në një milion e pesëqind mijë lekë.
Po kjo vepër, kur kryhet botërisht, në dëm të disa personave ose më shumë se një herë,
përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë nga pesëdhjetë mijë gjer në tre milionë
lekë.”.

50Neni 121 Vendosja e aparaturave që shërbejnë për dëgjim apo regjistrim të fjalëve ose
të figurave, dëgjimi, regjistrimi ose transmetimi i fjalëve, fiksimi, regjistrimi ose transmetimi
i figurave, si dhe ruajtja për publikim apo publikimi i këtyre të dhënave që ekspozojnë një
aspekt të jetës private të personit pa pëlqimin e tij, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet
me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

51Neni 122 Përhapja e një sekreti që i përket jetës private të një personi nga ai që e
siguron atë për shkak të detyrës ose të profesionit, kur detyrohet të mos e përhapë pa qenë i
autorizuar, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një
vit. Po kjo vepër, e kryer me qëllim fitimi ose për të dëmtuar një person tjetër, përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

52Neni 123 Kryerja me dashje e veprimeve të tilla si asgjësimi, mosdorëzimi, hapja dhe
leximi i letrave apo çdo korrespondencë tjetër, si dhe ndërprerja ose vënia nën kontroll,
dëgjimi i bisedave telefonike, telegrafike ose i çdo mjeti tjetër telekomunikimi, përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose burgim gjer në dy vjet

53Neni 124 Braktisja e fëmijës nën moshën 16 vjeç nga prindi ose personi që është i
detyruar të kujdeset për të, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.
Kur nga vepra është shkaktuar dëmtimi i rëndë i shëndetit ose vdekja e fëmijës, dënohet me
burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.
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• Mosdhënia e mjeteve për jetesë54

• Marrja e padrejtë e fëmijës55

Ligjvënësi e ka parë mbrojtjen e familjes të lidhur ngushtë me interesin më

të lartë të fëmijës. Kjo dispozitë synon të ndihmojë nënat dhe fëmijet nga

pozicione në të cilat ato mund të ndodhen shpesh.

• Trafikimi i të miturve56

• Shtytja e fëmijëve në krim57

• Shtrëngimi ose pengimi për të bashkëjetuar ose për të zgjidhur martesë58

Një formë e dhunës në familje e ushtruar nga presioni i një apo me shumë

anetareve të tjerë të familjes kundrejt një anetari tjetër të familjes. informimi

i familjarëve mbi ekzistencën e këtij neni është i rëndësishëm pasi shumë prej

martesave në zonat rurale akoma kryhen me anë të shkuesisë, dhe zgjidhja

shpesh imponohet mbi të rinjte. neni parashikon dënim me gjobë ose me tre

muaj burgim.

• Kufizimi i lirisë për të administruar të ardhurat59

54Neni 125 Mosdhënia e mjeteve të nevojshme për jetesën e fëmijëve, të prindërve ose
të bashkëshortit, nga personi që në zbatim të një vendimi gjyqësor detyrohet ta japë, përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

55Neni 127Marrja e padrejtë e fëmijës, duke e larguar prej personit që ushtron autoritetin
prindëror ose që i është besuar për rritje dhe edukim, si dhe mosdorëzimi i fëmijës prindit
tjetër në zbatim të vendimit gjyqësor, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose
me burgim gjer në gjashtë muaj.

56Neni 128/a Fshehja ose ndërrimi me dashje i fëmijës me një tjetër, i kryer nga personeli
mjekësor, dënohet me burgim nga tre gjer në tetë vjet.

57Neni 129 Shtytja ose tërheqja e të miturve nën moshën katërmbëdhjetë vjeç për të
kryer krim, dënohet me burgim gjer në pesë vjet.

58Neni 130 Shtrëngimi ose pengimi për të filluar ose vazhduar bashkëjetesën ose
shtrëngimi për të zgjidhur martesën, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose
me burgim gjer në tre muaj.

59Neni 134 Vjedhja e pasurisë dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.
Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë dënohet me burgim nga
gjashtë muaj deri në pesë vjet.
E njëjta vepër, kur ka sjellë pasoja të rënda dënohet me burgim nga katër deri në dhjetë
vjet.
Neni 137 Lidhja e paligjshme me rrjetin e energjisë elektrike, përbën kundërvajte penale
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• Mashtrimi60

• Shkatërrimi i pronës61

• Prishje e qëtësisë publike62

dhe dënohet me burgim gjer në dy vjet.Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike
dënohet me burgim gjer në tre vjet.
Neni 139 Vjedhja e pasurisë e shoqëruar me përdorim dhune dënohet me burgim nga pesë
gjer në pesëmbëdhjetë vjet.
Neni 140 Vjedhja e pasurisë, e shoqëruar me mbajtjen e armëve dhe municioneve luftarake
ose me përdorimin e tyre, dënohet me burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.
Neni 141 Vjedhja e pasurisë, kur është shoqëruar me dhunime që kanë sjellë vdekjen e
personit, dënohet me burgim nga pesëmbëdhjetë gjer në njëzet e pesë vjet ose me burgim të
përjetshëm.

60Neni 143. Vjedhja e pasurisë me anë të gënjeshtrës ose shpërdorimit të besimit
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.
Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim në dëm të disa personave ose më shumë se një
herë, dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet dhe, kur ka sjellë pasoja të rënda, me
burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.

61Neni 150 Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i pronës, kur pasojat materiale nuk janë
të lehta, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.
Neni 151 Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i pronës me zjarr dënohet me gjobë ose me
burgim gjer në pesë vjet. Kur nga vepra penale janë shkaktuar pasoja të rënda materiale,
dënohet me burgim gjer në dhjetë vjet. Kur janë shkaktuar pasoja të rënda për jetën e
shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.
Neni 152 Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i pronës me eksploziv dënohet me gjobë ose
me burgim gjer në pesë vjet.
Kur nga vepra penale kanë ardhur pasoja të rënda materiale, dënohet me burgim nga pesë
gjer në dhjetë vjet.
Kur janë shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim
nga dhjetë gjer në njëzet vjet.
Neni 153 Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i pronës me përmbytje dënohet me gjobë ose
me burgim gjer në pesë vjet. Kur nga vepra penale kanë ardhur pasoja të rënda materiale,
dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.
Kur janë shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim
nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.
Neni 154 Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i pronës me mjete të tjera, që përbëjnë rrezik
për mjedisin rrethues dhe jetën e njerëzve, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë
vjet. Kur nga vepra penale kanë ardhur pasoja të rënda materiale, dënohet me burgim nga
pesë gjer në dhjetë vjet.
Kur janë shkaktuar pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim
nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

62Neni 274 Hedhja e gurëve apo sendeve të tjera në banesën e shtetasit, krijimi i zhurmave
shqetësuese si, me anë të shkrepjes së armëve apo plasjeve të ndryshme, të përdorimit jashtë
rregullave të sirenave të automjeteve, apo çdo lloj tjetër sjelljeje të papëlqyeshme, në rrugë,
sheshe e vende publike, që cenojnë dukshëm qetësinë e moralin apo tregon mospërfillje të
hapët për mjedisin, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim gjer
në dy vjet.
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• Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike63

Mbrojtja e jetës private të përsonit është një dispozitë që garantohet në

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në Kodin Penal. Parashikohet si

kundërvajtje penale vendosja e aparaturave me qëllim regjistrimin e fjalëve

apo fiksimin e figurave, transmetimin dhe publikimin e tyre, që bëjnë publike

aspekte të jetës private të personit, pa pëlqimin e tij. Kjo vepër mund të

ndodhë edhe në marrëdhënie familjare.

• Vetëgjyqësia64

63Neni 275 Thirrjet telefonike keqdashëse që bëhen me qëllim për të prishur qetësinë e
tjetrit, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

64Neni 277 Ushtrimi i një të drejte prej personit që i përket ose që kujton se i përket
dhe që nuk njihet nga tjetri pa iu drejtuar organit kompetent shtetëror, përbën kundërvajtje
penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre muaj.
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3.4 Legjislacioni Nderkombëtar mbi fenomenin

Bota jone mund të jetë një vend i vogel kundrejt përmirësimeve dhe shpikjeve

të reja në fushen e komunikacionit dhe atë të udhetimit, por serish mbetet

një planet i stermadh në krahasim me pamundesine e krijimit të një sistemi

qeverises efektiv nderkombëtar. Duke marre shkas nga popullsia prej 6 miliard

personave dhe 190 shteteve të pavarura që ekzistonin në fillimin e ketij shekulli

dhe duke marre shkas edhe nga dobesia e organizatave boterore si ajo e Kombeve

të Bashkuara, ishte e logjikshme, e arsyeshme dhe madje nganjëhere edhe

politikisht e mundshme që të shikohej nga organizatat rajonale dhe kombëtare

për të kryer me sukses avancimin e normave dhe standarteve të të drejtave të

njëriut.[Cassese, 2005]

Aktivistë të të drejtave të njëriut tregojne se qelesi i suksesit për të pro-

movuar dhe vënë masa mbrojtëse efektive në shkalle rajonale nuk është per-

punimi i drafteve ligjor dhe perndjekja apo venja e këtyre normave me ane

të ligjeve, por ndjekja e një politike tjeter. Aktivistët mendojne se ndjekja e

një politike tjeter prej politikaneve, një politike që merr vendime të menduara

dhe diskutuara mire, është ajo që mund të sjelle një mbrojtje efektive të të

drejtave të njëriut në shkalle rajoni.

Që në fillim të ndarjes në rajone të Europes në vitet 1940, qeverite perendi-

more Europiane mendonin që promovimi dhe mbrojtja e të drejtave civile dhe

politike të qytetareve ishin thelbesore në përmirësimet rajonale65 që po ndodhin

neper Europe dhe me gjere neper botë asokohe[Janis et al., 1995]. Në fund të

viteve 1940 këto qeveri perendimore krijuan Keshilli i Europes (KE) për të ko-

ordinuar me mire çeshtjet sociale me rregullat e tyre. Nga ky bord në vinin 1950

u miratua Konventa për të Drejtat e njëriut dhe Lirite Thelbesore.[of Europe,

1950]

Aspekti që shfaqi me tepër interes nepunën e KE ishin metodat që duheshin

ndjekur për ti bere shtetet dhe njerezit të ndiqnin normat e përcaktuara. Edhe
65Përmirësime mbi të drejtat e njëriut. Autoret Janis, Kay dhe Bradly i japin nje shpjegim

historik krijimit te institucioneve nderkombetare qe sot luajne rolin kryesor ne mbajtjen
e rendit nderkombetar dhe qe nxisin cdo shtet t’i ktheje normat nderkombetare ne ligje
kombetare.
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Figure 3.4: Statistika të përgjithshme mbi përhapjen e fenomenit nëpër
shtete të tjera të botës.[Fisher, 2013]

pse shumë prej shteteve të Europes e miratuan dhe ratifikuan Konventen, këto

shtete nuk binin dakord se sa liri dhe sovranitet secilit shtet do i limitohej nga

bashkepunimi me këto organizata. Sipas konventes se miratuar nga shtetet

Europiane, secili shtet mund të sillte perpara Gjykates Europiane për të Drejtat

e Njeriut një shtet tjeter, të dy të cilët kanë miratuar me pare Konventen.

shumë prej shteteve në periudhën e viteve 1960 nuk e kishin pranuar plotesisht

jurisdiksionin e kesaj Gjykate. Shqipëria u be pjese e KE vetëm pas shtypjes

se regjimit komunist në vend, në vitin 1995. Ishte njëra prej klauzolave të kesaj

Konvente arsyeja pse jo të gjitha shtetet e pranuan fillimisht jurisdiksionin e

Gjykates Europiane për të Drejtat e njëriut. Kjo klauzole i jepte të drejtë edhe

individeve, organizatave jo-qeveritare ose grupeve të personave që të sillnin

perpara Gjykates Europiane ankime mbi dhunimin e të drejtave të tyre. Në

vitin 1999 KE arriti numrin e 41 vendeve anetare dhe që të gjitha e miratuan

Konventen. Republika e Kosoves akoma nuk eshte bere anetare me te drejta
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te plota ne KE por eshte pranuar ne disa organizma te keshilli qe sherbejne

per nje anetaresim me te lehte te shtetit edhe ne organizmat me te larte te

Europes.[Ministria e Jashtme e Kosoves, 2014] Ne vitin 2014 Kosova iu bashkua

Komisionit te Venecias. Ky komision u krijua ne vitin 1990 dhe Kosova behet

anetari i 60 i tij. Prej Komisionit te Venecias, 47 shtete anetare jane anetare

edhe te KE . Duke qenë pjese e organizatave ndërkombëtare dhe konferencave

diplomatike, shtetet krijojne ligjet ndërkombëtare të të drejtave të njëriut duke

i permbledhur ato në marreveshje ose duke avancuar ligje të tjera ekzistuese

ndërkombëtare. Këto ligje kryesisht janë detyruese ndaj shtetit në pergjithësi.

Por, edhe aktoret private luajne një rol tejet të rendesishem në të dy anet

e proçesit të krijimit të këtyre ligjeve; këto institucione dhe aktore private

influencojne legjislacionin dhe implementimin e këtyre ligjeve. Këto ndarje

institucionale kerkojne me tepër liberalizim në formën e mbrojtjes se të drejtave

të njëriut në marredhenjët e ndryshme ndërkombëtare. Në botë sot ka në

menyre konstante me tepër se rreth 250 organizata private që janë aktive neper

kufinj dhe që kanë si arsye për të qënit e tyre mbështëtjen e një pjese të ligjeve

ndërkombëtare të të drejtave të njëriut dhe çeshtjet humanitare në pergjithësi.

Nga ky grup i stermadh organizatash operative, vetëm disa prej tyre kanë

ekspertizen, bugjetin, kontaktet dhe reputacionin e mjaftueshem për të terhequr

vemendjen e mediave globale dhe qeverive kryesore të pakten për një periudhë

të shkurter kohore. Disa prej këtyre organizatave me reputacion dhe potencial

për të influencuar opinionin nderkombëtar janë: Amnesty International (AI)

, Human Rights Watch (HRW) ,International Commission of Jurists (ICJ),

International Federation for Human Rights (IFHR),International Committee

of Red Cross (ICRC),Human Rights Law Committee (HRLC),Lawyers Without

Borders (LWB),Doctors Without Borders (DWB),Physicians for Human Rights

(PHR),Anti-Slavery International (ASI), Poets, Essayists, Novelists (PEN) ,

etj.

65



3.5. Kina, fillesa e reformave për të drejtat e grave

3.5 Kina, fillesa e reformave për të drejtat e

grave

Shtetet e qeverisura nga regjimi komunist i një formë apo një tjetre, githnje kanë

patur një hierarki administrative ku teorikisht femrat dhe meshkujt ishin të

barabarte, por de-facto femrat ishin të dominuara nga meshkujt të cilët kishin

me tepër pushtet. Levizjet për emancipimin e gruas filluan dhe u mbështëten

nga elita qeveritare që në kohen e komunizmit66.[Goldman, 1995] Dhuna në

familje nuk ishte një fenomen i munguar në atë periudhë, por koncepti i barazise

mes femres dhe mashkullit ishte akoma i panjohur për shoqërine Shqiptare.

Kina është një shtet i qeverisur nga një parti që deri se fundmi ka vënë

theksin vetëm tek zhvillimi ekonomik i vendit se bashku me shtypjen e protes-

tave. qeveria Kineze është fokusuar në këto dy aspekte në menyre që të mbajne

pushtetin pa qënë nevoja për të krijuar një skene si ajo e Sheshit Tiananmen

në 1989 ku protesta e studenteve u shtyp me tanke67.[Magazine, 2014] Një

shtypje e tillë e protestave krijoi frikë mes qytetareve për ngritje të metejshme

në protesta. Por, edhe qeveria tashme është perqëndruar në eliminimin e

këtyre protestave që në zanafillen e tyre në menyre që të evitoje probleme

me të medha. Jeta shoqërore e Kines është drejtuar me tepër nga rregullat e

forta të tradites dhe zakoneve, por me arritjen e perendimoreve dhe influences

se tyre nepermjet teknologjise, medias dhe promovimit të të drejtave sociale,

shoqëria Kineze nuk drejtohet dhe aq nga rregullat e tradites. Qeveria e

ka gjetur të domosdoshme nderhyrjen në rregullimin e jetes shoqërore duke

vendosur rregulla dhe ligje që i sherbejne në të mire të shtetit dhe mbajtjes

se pushtetit. Duke qënë vazhdimisht nën trysnine dhe ekspozimin e mediave

ndërkombëtare, qeveria Kineze vetëm në vitin 2014 vendosi që ta beje dhunën
66Wendy Goldman në librin e saj shpjegon dhe analizon rolin e femrës në regjimin më

të madh komunist dhe rëndësinë e saj në revolucionin që solli edhe rrëzimin e këtij sistemi.
"Femrat ne Rusine Komuniste 1917-1945." është rruga më e shkurtër për të mësuar mbi
menyren se si trajtoheshin femrat në Rusine Komuniste.[Goldman, 1995]

67Shume vite pas protestave ne sheshin Tiananmen në Kinë, revista prestigjoze Times
Inc. i bën një analizë kësaj ngjarje historike që pati ndikim dhe domethënje të fortë për
rendin e ri ndërkombëtar që e vinte shtetin e Kinës në një pozicion te fortë pasi nuk varej as
nga organizatat ndërkombetare dhe as nga superfuqitë e mëdha si SHBA.[Magazine, 2014]
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në familje një cështje problematike68.[Economist, 2014] Deri se fundmi rastet e

raportuara për dhunë në familje në Kinë ishin relativisht të uleta, por zgjidhja

që perdorej nga forcat e Policise ishte venja e një gjobe prej rreth 16 dollare

për dhunuesin në mungese të ndihmave sociale për viktimën. Barazia mes

gjinise në Kinë është një koncept i pazhvilluar sic ishte në Shqipëri në vitet

e para pas komunizmit. Dhuna fizike ndaj femrave nuk pranohej si një arsye

e mjaftueshme për tu divorcuar. Studjuesit konkludojne se vecanerisht në

fshatrat e Kines, është komplet e pranueshme nga shoqëria, që bashkeshorti

të mund të godase gruan e tij69[Fincher, 2014] . Sipas raportit të All-China

Women’s Federation70,[Federata e Femrave Kineze, 2014] rreth 40 perqind e

grave të martuara ose të lidhura me një të dashur kanë patur dhunë fizike ose

seksuale në marredhenjën e tyre. Po i njëjti raport gjeti se rreth 53 perqind e

meshkujve dhe 34 perqind e femrave abuzohen fizikisht nga prindërit e tyre.

Vetëm 7 perqind e të dhunuarve arrijne të informojnë ose raportojne qështjen

në polici. Dhuna në familjet Kineze është e pranishme gjeresisht pasi qeveria

me draft legjislacionet e saj nuk deshiron të perfshihet në qështjet personale

të burrave. Qështjet nuk raportohen në polici pasi nuk mendojne se mund të

permiresoje situaten, në fakt mendojne se mund ta beje situaten edhe me keq

pasi mosndarja apo marrja e masave (pervec gjobes në para) ndaj dhunuesit

mund të shkaktoje dhunë të përsëritur mbi viktimën.

Ndihmat sociale dhe vendet për të strehuar viktimat e dhunës në familje në

Kinë janë shumë të pakta dhe urdherat për ndalim të afrimit të dhunuesit e

viktimën janë shumë të veshtira për tu fituar dhe për tu zbatuar nga policia

dhe nga dhunuesi. Pothuajse në të gjitha rastet, femrat e viktimizuara nga

bashkeshortet e tyre marrin si ndihmë këshillat e policise për të permiresuar
68Revista Economist e Mbretërisë së Bashkuar i bën një studim të ri ligjeve dhe masave

që shteti Kinez ka marrë për të ndryshuar rolin e femrave ne shoqërinë Kineze dhe për të
provuar me fakte ekzistencën e barazisë gjinore në Kinë dhe shtetet autonome që janë nën
kontrollin e Kinës.[Economist, 2014]

69Studjuesi Fincher bën një analizë të përpiktë sistemit të pabarazisë që shteti komunist-
kapitalist në Kinë ka krijuar. Ringritja e këtij sistemi vjen si pasojë e zhvillimit të pakon-
trolluar të Kinës. [Fincher, 2014]

70Raporti i Federates se Femrave Kineze bën një publikim real të statistikave mbi dhunën
në familje në Kinë, të dhëna që nuk përputhen me të dhënat ideale që raporton qeveria
Kineze.
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situaten, këshilla nga shoqatat për të drejtat e grave apo të afermit e tyre.

Të gjitha këto këshilla kanë të njëjtin perfundim, të zgjidhet konflikti mes

bashkeshortit dhe gruas brenda në shtepi. Një rast i tillë ishte kur një qytetare

Amerikane e martuar me një biznesmen Kinez raportoi në Polici se vuante nga

dhuna e ushtruar nga bashkeshorti i saj, por e gjithë ndihma që mori nga policia

apo të afermit ishte duke i kerkuar që të mos provokonte me bashkeshortin

dhe të qëtesohej e të shkonte në shtepi. për shumë vite aktivistët e të drejtave

të grave janë perpjekur për të futur të drejtat e grave në agjendën e qeverise

dhe për të krijuar kushte me të mira për mbrojtjen e tyre nga dhunuesit.

Ligjet e martesës dhe kunder dhunës në familje ekzistojne, por termat janë

shumë të paqarte dhe policise nuk i është dhënë asnjë proçedure për të ndjekur

me viktimat apo me dhunuesit. Perpjekjet e fundit të shtetit komunist Kinez

konsistojne në ripërcaktimin e termit ”Dhuna në Familje” në ”thyerje mes

pjesëstareve të familjes të formës fizike, psikologjike ose të tjera”. Drafti i ri

ka një përmirësim sepse i jep të drejtën policise që të largoje dhunuesin nga

residenca e viktimës.

3.6 Format e zgjidhjes në disa shtete

Në të njëjten situate sic ndodhet sot Shqipëria janë edhe vende të tjera të botes

persa i perket qështjes se dhunës në familje. Në shumë vende, edhe pse barazia

gjinore është me e pranueshme nga shoqëria dhe femrat nuk konsiderohen

me të uleta se meshkujt në hierarkine administrative, dhuna në familje nuk

mungon. Pra, pabarazia gjinore ndikon në shtimin e dhunës në familje në të

gjitha format e saj, por nuk është faktori i vetëm. Mbrojtja e viktimave jep

premisa në shumë shtete që kanë tentuar teknika të ndryshme për të minimizuar

dhunën në familje. Shqipëria radhitet si një nder këto vende. 13 shtete kanë

ngritur stacione policie të specializuara vetëm për femrat dhe për trajtimin

e tyre71.[Morrison et al., 2004] Sic u trajtua edhe me siper,mosraportimi i
71Puna e Andrew Morrison mbi Dhunen ne Familje ne Ameriken Latine ka nxjerre në

pah punën e kryer nga shtete të shumta nëpër botë për të eliminuar fenomenin e Dhunës në
Familje. Projekti u financua nga Banka Boterore, ashtu sic janë financuar edhe shumë prej
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rasteve të abuzimeve është një nder pengesat me të medha për minimizimin e

problemit.

Krijimi i këtyre stacioneve vetëm për femrat synon ta beje me të lehte që

viktimat të mund të raportojne rastet kriminale të kryera ndaj tyre dhe të

ofrojne ndihmë mjekesore, këshillim psikologjik dhe ndihmë me mekanizmat

ligjore në dobi dhe shërbim të tyre. Pas krijimit të këtyre stacioneve, është

vënë re nga studiuesit e OKB se nivelet e raportimit të rasteve të dhunës në

familje janë rritur ndjeshem, sidomos në vendet e Amerikes Latine si Brazili,

vënëzuela apo Uruguai.

Këto shtete, me ndihmën dhe shtysen e organizatave vendase dhe të huaja

kanë krijuar dhe sistem gjyqësor dedikuar specifikisht shqyrtimit të rasteve

të dhunës në familje. Disa nga këto shtete u kanë dhënë femrave edhe të

ashtuquajturit ”butona paniku” të cilët informojnë policine për vendodhjen e

viktimës në rast se butoni shtypet. Këto mjete u jepen për femrat të cilat janë

nën perkujdesjen e forcave të shtetit, por jetojne mes shoqërise se tyre dhe

dhunuesit e tyre kanë urdhër ndalimi për te mos u afruar me ish partnere/in.

Vrasjet në emër të nderit të familjes janë të shumta, e sidomos në vendet e

Lindjes se Mesme. Vrasjet për të vënë nderin e familjes në vend nga meshkujt

e familjes ndodhin përsëri, pavarësisht ligjeve të miratuara për të mbrojtur

këto femra. Ekzistenca e ketij fenomeni krijon një efekt frikë tek grate; në

vend që të shohin familjet e tyre si mbrojtës të se drejtave tyre ato e shohin

familjen si persona që mund ti sulmojne në cdo moment. Në pamundesi për

këto femra për tiu larguar martesave abuzive nga frika se mos vriten nga

partneret apo familjaret e saj, dhe pa mbështëtje të qeverise, këto femra në të

shumtën e rasteve vendosin të kryejne vetevrasje. Ky fenomen është vecanerisht

i perhapur në shtete si Kurdistani.[of Commons. Home Affairs Committee,

2009]

Edhe pse ligjet për të dënuar vrasjet në emër të rikthimit të nderit ekzistojne

dhe janë të ashper, në praktike ato janë shumë pak efektive, në mos hic.

Struktura për dhenjën e kujdesit dhe ndihmës për grate e ndikuara nga martesat

qendrave që Morrison analizon.[Morrison et al., 2004]
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abuzive janë minimale, në mos inekzistente. Aktivistët për të drejtat e grave

thërrasin për me tepër trajnim të shërbimeve të shtetit dhe për me tepër streha

për grate në nevoje. Por, derisa të ketë me tepër diskutim dhe retorike mbi

të drejtat e grave, me shumë vemendje ndaj ndihmës që duhet tu jepet atyre

pjesëstareve të familjeve që dhunohen nga pjesëtaret e tjere, vetëm atëhere

qeveria do mundet të ndjekë penalisht me gjithë forcën e ligjit dhunuesit e

familjareve dhe shkelësit e ligjeve njëhkohesisht.
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Kapitulli 4 Fran QAFA

4.1 Roli i Besimit fetar

” Nëse i ke mbijetuar një marrëdhënie të dhunshme, dhe je

përpjekur që t’i rregulloni gjërat mes jus... nëse keni falur dikë,

dhe përseri vuajtët, dhe nëse e gjithë ky acarim dhe mllef doli prej

teje në formen e fjalëve të pakuptimta për disa dhe të panumërta...

Nëse keni kaluar vite duke jetuar mbi konceptin e besimit, shpresës,

dhe dashurise, madje edhe pasi e dinit thelle në shpirt se keto vlera

të paarritshme, mbi të cilat jeta është krijuar dhe vazhdon, do

dështonin në fund... Dhe vecanërisht, nëse qëndruat mes fëmijeve

të tu — apo kujtdo tjetër — dhe atij, dhe pranuat që të merrni ju

goditjet e dhunës, emocioneve, dhe shpirtërore, atëhere ju nuk jeni

thjesht një nënë, por një Heroine”

—Jenna Brooks, Noveliste[Brooks, 2012]

Cështjet shpirtërore apo fetare janë themeltare në studimin e dhunës në

familje. Këto çështje janë të rendesishme për tu studjuar pasi nuk janë vetëm

themeltare për besimin e viktimës apo dhunuesit dhe fenë e tyre, por gjithashtu

për të gjithë ato që jetojne në një kulture të bazuar mbi vlerat e caktuara

fetare apo traditat. Njërezit besimtare të cfarëdo feje nuk përjashtohen nga

dhuna familjare, sidoqoftë, ka një mungese të kuptimit të ndërlidhjes së dhunës

në familje apo marrëdhënieve abuzive dhe impaktin që kanë ato mbi njërëzit

që janë të përfshire në traditat fetare.

Në kuptimin fetar, politik, ose personal, koncepti i besimit mund të këtë dy

domethenie krejtesisht të ndryshme Kjo eshte në vartesi të qellimit per te cilin

perdoret; nese perdoret ai sipas parimit të zotesimit apo të qenies. Në rastin e
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parë besimi është zoterimi i një fare përgjigjeje, që nuk ka nevoje për asnjë

vertetim racional.[Evans and Manis, 2010] Sipas ketij parimi besimi jep siguri;

ai pretendon në afirmimin e diturise absolute dhe të pakundershtueshme, e cila

perfytyrohet se ka një fare vertetesie, meqenese duket e palekundshme fuqia e

atyre që e perhapin dhe e mbrojne këtë besim.[Taliaferro, 2005]

Dhe, a nuk do preferonte cdo njeri të mos kishte sigurine, nese për këtë

duhet të hiqte dore nga pavaresia e tij? Kur marrim në konsiderate Besimet

Fetare dhe Dhunën në Familje duhet të kuptojme se faktori fetar dhe shpirtëror

janë shumë të rendesishem për reagimin dhe kuptimin e viktimes.

Predikimi i besimit të viktimes mund të ndihmoje në sherimin e plageve

emocionale dhe shpirtërore të viktimes, cka shtyn në mosraportimin e çështjes

në kohë por le vend për një perseritje të dhunës.

”Garancia e sigurise në një mar-

rëdhënie të dhunshme nuk mund të

bazohet asnjëherë mbi premtimet e

abuzuesit, pavarësisht se sa prekëse

janë ato. Por, duhet të bazohet në

mundësine e vetëmbrojtjes të vik-

timës. Der kur viktima të ketë një

plan të detajuar dhe pragmatik dhe

të ketë treguar kapacitetin e saj për

ta përballuar këtë plan, ajo ngelet

në rrezik.”

—Judith Lewis Herman,

Trauma dhe Rehabilitimi.

[Herman, 1997]

Konceptimet dhe shpjegimet

e kuptuara gabim prej bur-

rave dhe grave në marrëd-

hënie mund të cojne në një

krize familjare pasi burrat

mund ta marrin perspektiven

fetare si një pozicion që i

ve meshkujt mbi femrat dhe

perdorin justifikime nga keto

shkrime të lashta për sjellen e

tyre abuzive.[De Mente, 2010]

Një pjesë e dhunës shpirtërore

të ushtruar ndaj pjesëtareve

të familjes rrjedh nga një ke-

qkuptim i pozicionit të gjinive

në familje, misioni i lidereve

fetare duhet të jete që të

qartesoje pozicionet që mashkulli dhe femra kanë në familje, pozicione të

barabarta dhe të pavarura nga keqinterpretimet e shkrimeve fetare.
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Figure 4.1: Marre nga [Observer, 2014]

Lideret fetare duhet të udheheqin besimtaret e tyre që dhuna, fizike,

psikologjike dhe shpirtërore e një personi, është një mekat dhe eshte e ndaluar

nga cdo besim fetar.[Armstrong, 2014] Cdo forme dhunë shkaterron besimin

në personat e tjere dhe në boten që e rrethon.

Kjo ndikon negativisht pasi e izolon personin e viktimizuar edhe me tepër,

dhe kjo natyrisht që nuk është dicka që asnjë besim fetar predikon në thelb.

Për të ndihmuar shtetin dhe shoqërine në eliminimin e ketij fenomeni, është

e detyrueshme që klergjia të mireinformohet mbi dhunën në familje dhe të

kontaktoje aktivistet dhe sherbimet nga organizatat jofetare që u ofrohen vik-

timave të dhunës në familje. E anasjellta është gjithashtu dicka e detyrueshme;

aktivistet dhe sherbimet jofetare duhet të vleresojne dhe të respektojne rende-

sine e vlerave fetare për një person, dhe duhet të kontaktojne grupet fetare për

të gjetur mundesi që tju vijne në ndihme nevojave të viktimave. Lideret fetare

të keqinformuar mbi dhunën në familje mund të behen pengesa të pakalueshme

për viktimat, prandaj është e rendesishme edukimi i seciles shtrese të shoqërise

njësoj mbi negativitetin e ketij fenomeni.

Bashkepunimi midis ketyre dy entiteve ka qene minimal, se paku mbi

studimin e ketij fenomeni. Mosbesimi është krijuar nga mungesa e kesaj

marrëdhënie dhe nga keqinformimi i misionit të seciles pale. Lideret fetare i

shohin aktivistet jofetare që u japin ndihme viktimave të dhunës në familje si
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Figure 4.2: Marre nga [Drita, 2013]

”prishes të familjeve” ose ”nenvleresues ndaj besimit të viktimave”. E njëjta

gje ndodh edhe me pikepamjet e aktivisteve jofetare mbi misionin dhe punën

e lidereve fetare; përpjekjet e lidereve fetare për të bindur viktimen të fale

dhunuesin dhe të rikthehet mes familjes, shihet si një ”kercenim për sigurine e

viktimes” nga aktivistet jofetare.

Për të thyer akullin dhe mosbesimin apo keqkonceptimin mbi misionin e

seciles pale, duhet iniciative nga të dyja palet dhe një perkushtim i perbashket

për mireqenjën e viktimes ose të mbijetuarit. Vetëm nese arrijne të perqëndro-

hen komplet mbi viktimen, do kuptjne se asnjëra pale nuk mund të realizoje e

vetme qellimin e tyre — të garantojne mundesi gezimi dhe një jete në paqe

e lumturi për viktimen, pa patur frike për një perseritje të dhunës. vetëm

me resurset dhe trajnimet e seciles pale ato mund të arrijne të krijojnë një

besim mes paleve dhe viktimes dhe ta bejne të ndihet me e sigurt dhe të gjeje

ndihmen që i nevojitet.

74



4.2. Te parandalojme keto incidente

Aktivistet jofetare1 që kerkojne të ndihmojne viktimat e dhunës në familje

mund të krijojnë marrëdhënie me lideret fetare, duke marre ose dhene trajnim

dhe mbështëtje për realizimin e qellimit tyre. Duke krijuar një rrjet mes

shoqërise civile dhe lidereve fetare në një komunitet, mbështëtesit do kenë

mundesi për të ndihmuar femrat e ndikuara nga dhuna në familje për të

diskutuar shqetesimet e tyre shpirtërore apo fetare. Kjo do ishte një menyre

tjetër për të siguruar me tepër fonde nga komuniteti për të mbështëtur me

fuqishem misionin e tyre.

Në Shqipëri, fatmiresisht, ekziston një harmoni mes besimeve fetare dhe

asnjë prej rasteve që kemi patur në studim nuk ka qelluar të këtë patur konflikt

mes paleve për shkak të besimeve të ndryshme fetare mes paleve. Feja ndikon

shumë në ndryshimin e mendimit të personave dhe prandaj ato duhet të nxisin

me tepër dhe te bejne familjaret te kuptojne që dhuna në familje është e ndaluar

dhe e gabuar. Shqiptaret i kanë respektuar besimet fetare edhe pse shpesh

nxiten nga incidente të huaja për të mos qene në harmoni, por shqiptaret nuk

ndryshojne mbi këtë dhe kjo provohet edhe nga martesat e shumta që ndodhin

mes personave të besimeve fetare të ndryshme.

4.2 Te parandalojme keto incidente

Deri me sot Dhuna ne Familje eshte pare si nga qeveria, po ashtu edhe nga

shoqeria civile, si nje problem i femrave dhe qe merr zgjidhje me sensibilizimin

e tyre. I vetmi sensibilizim per te cilin kane nevoje femrat ne lidhje me Dhunen

ne Familje eshte qe te raportojne cdo incident qe ndodh ne familjen e tyre,

perpara se situata te behet perseritese. Ne protestat kunder ketij fenomeni

eshte pare gjithnje vetem pjesemarrja ne mase e femrave dhe jo meshkujve.

Ne te vertete, sic eshte theksuar edhe nga lideri i Ministrise pergjegjese per

adresimin e ketij problemi.[Shqiptarja, 2013] Ndryshimi duhet te filloje me

meshkujt, pasi ne pjesen derrmuese te rasteve te dhunes jane ato qe akuzohen si

dhunues. Protestat ne te cilat ka pjesemarrje masive te femrave duhet te kene
1Në sensin që nuk janë të lidhur me ndihmen e ofruar nga institucionet e besimeve fetare.
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bashkangjitur edhe meshkuj ne nje numer edhe me te madh se femrat. Vetem

duke sensibiluar te gjithe shoqerine, do mund te kemi mundesi te godasim

fenomenin.

Menyra me efektive për të parandaluar këtë fenomen është që të ndergjeg-

jesohet shoqëria mbi këtë fenomen dhe të krijohen me tepër shoqata që merren

me trajtimin e kesaj çështje dhe me ndihmen e viktimave dhe rehabilitimin

e dhunuesve. Duhet kerkuar me tepër prej shoqatave aktuale që të jenë me

tepër active dhe të kerkojne nga politika masa me të rrepta për dhunuesit

dhe me tepër masa mbrojtese për viktimat. Avokati i popullit ka një rol të

rendesishem pasi ka të drejte të propozoje projektligje dhe të loboje në cdo

institucion shteteror për këtë dhe shumë çështje të tjera por deri me tani nuk

është bere mjaftueshem.

Deri me tani qeveria dhe organizatat gjithnjë janë gabuar duke menduar

që denimi i dhunuesve me burgim është e vetmja menyre për të ulur shkallen e

perhapjes se dhunës në familje. Por kjo nuk është menyra e duhur sepse në të

vertete po i heqim lirine dikujt që mund të këtë problem me sjelljen apo mund

të jete nen varesine e alkolit apo ndonjë droge dhe po e dergojme në të njëjtin

institucion ku shlyejne denimin persona që kanë kryer krime të paramenduara

dhe me gjakftohtesi, dhe në mos edhe me të renda se sa ushtrim dhunë ndaj

femrave. Në këtë menyre ne thjesht sa po i rrisim dhuntite, shqisat, dhe

afrimitetin e tij me dhunën; kjo nuk do e zbuse qendrimin e tij ndaj femrave

por do terbohet me tepër që po denohet për shkakun e tyre.

”Ndërkohë që lotët rrjedhin në

faqen e saj, ajo fillon të lëkundet.

Dashuri nuk supozohet të lëndoje në

këtë mënyre.”

—Diana Rasmussen, Errësirë

e Bardhë. [Rasmussen, 2014]

Duhet që i gjithë sistemi

për trajtimin e ketyre çësht-

jeve të ndryshoje, që nga

menyra e gjykimit e deri tek

menyra e shlyerjes se denimit.

Shqipëria akoma nuk pose-

don institucione rehabilitimi

te mirefillta. Edhe adoleshen-

tet që denohen për veprat që
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kryejne, pefundojne në të njëtat qeli me personat që kanë kryer krime me të

renda dhe kjo menyre e denimit do këtë me pak se 10 perqind shanse që të

ndryshoje personin për mire. Ky në fakt nuk është një problem vetëm me

sistemin në Shqipëri por thuajse në cdo vend, por Shqipëria si një vend i vogel

që është, e ka shumë me të lehte tju jape zgjidhje për mire ketyre çështjeve.

Vendi yne nuk duhet të adoptoje sisteme të vendeve si SHBA apo Gjermania

sepse jemi një vend shumë me i varfer nga ana ekonomike, jemi shumë me i

vogel në popullsi, siperfaqe, dhe sistemet e tyre janë dizenjuar për të funk-

sionuar për vende të mëdha dhe prandaj kanë gjithë ato nivele burokracish.

[Dodaro, 2008] Zakonisht fushatat elektorale janë rastet me të mira për të

degjuar premtime apo ide mbi zhvillimet që do i jepen disa çështjeve, por për

këtë fenomen nuk është degjuar të flitet akoma sepse nuk është konsideruar si

një çështje serioze. Cilesia nganjëhere është me e rendesishme se sasia, prandaj

kur Shqipëria paraqitet me një shkalle me të madhe të dhunës në familje se

cdo lloj aktiviteti tjetër kriminal, atehere kjo sigurisht që nuk do shihet mire

nga të tjeret. Mospatja e një sistemi shendetesor të efektshem është dhe një

arsye me tepër perse shumë viktima ngelen me trauma. Shqipëria ka një sistem

shendetesor universal që paguhet nga shteti me një pjesë të perfitimeve nga

shitja e barnave dhe ilaceve, por me krijimin e spitaleve private perfitimet e

shtetit janë ulur ndjeshem, dhe si rrjedhoje e gjithë elita e mjekesise shqiptare

janë punësuar në sektorin privat; dhe vetëm njërezit e moshuar që kerkojne

trajtim intensiv dhe që kanë ulje cmimesh nga shteti kerkojne ndihme prej

spitaleve publike te administruara nga Ministria e Shendetesise. Asnjë prej

shoqatave që ndihmojne në minimizimin e ketij fenomeni nuk behen aktive në

shoqëri dhe nuk kanë asnjë reviste ku njërezit mund të publikojne mendimet

e tyre dhe pse jo edhe të kerkojne keshilla e ndihma prej shoqërise. Nuk ka

revista në Shqipëri që të merren me këtë çështje aktualisht.
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4.3 Studimi në praktike

”Kurrë mos lejo një mashkull të të prekë pa lejen tende.”

—Melda Beaty, Limon. [Beaty, 2012]

Per te pare ceshtjen nga nje kendveshtrim tjeter, nga ai i gjenerates se re te

shoqerise Shqiptare, u realizua nje studim me ane te anketave me studente te

deges se Juridikut te Universitetit ”Luigj Gurakuqi” ne Shkoder. Në anketen

që realizuam me studentet e fakultetit te drejtesise ne vitin 2012, studenteve

iu kerkua të jepnin informacion mbi:

• prejardhjen e tyre;

• të jepnin mendimin mbi çështjen e dhunës në familje;

• për shkaqet e ketij fenomeni.

Per studimin u anketuan me teper se 300 studente qe studjojne ne nivele

te ndryshme ne fakultet. Studentet qe moren pjese ne kete studim vinin

nga zona te ndryshme shqipfolese. Trupi studentor i Fakultetit Juridik te

Universitetit ”Luigj Gurakuqi” eshte i perbere nga studente qe vijne jo vetem

nga Shqiperia por edhe nga treva shqipfolese ne vendet fqinje si Mali i Zi,

Kosova, dhe Maqedonia. Per fatin tone te mire, per kete studim arritem te

merrnim edhe opinionin e ketyre studenteve qe nuk banojne dhe nuk jane rritur

brenda territorit te Shqiperise. Duke u perpjekur ne menyre maksimale per

te shmangur pergjithesimet ne permbledhjen e ketyre te dhenave, u gjet se

pergjigjet e mbledhura prej studenteve meshkuj ishin shume me te shkurtra

se e me pak te detajuara se pergjigjet e dhena nga studentet femra. Duke

marre parasysh realitetin e shoqerise Shqiptare ne lidhje me fenomenin e

dhunes ne familje, pergjigjet e marra prej studimit ishin me pragmatike nga

studentet meshkuj. Studentet femra japin me teper detaje ne pergjigjet e

tyre dhe i adresohen me teper nje teme qe meshkujt thuajse nuk e prekin

fare, dhunen e ushtruar ndaj personave te grupit te shoqerise LGBT. Ne kete

studim bie ne sy edhe ndryshimi neper zona te ndryshme per menyren se si
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jane mesuar per etiketen kerkimore studimore qe nuk eshte e zhvilluar sa duhet

ne institucionet akademike Shqiptare krahasuar me institucionet akademike te

vendeve perendimore europiane.

Shembull 4.3.1 Studentet e ardhur nga zonat

e thella te veriut shprehen me ane te anketave

qe nuk jane shume te informuar mbi fenomenin

dhe se ne familjet e tyre nuk bisedohet nje

ceshtje e tille.

Ne studim u gjet se

ndryshimi me rrenjesor ne

percaktimin e dhunes ne

familje nuk ishte prej ndryshimit

te zonave, por prej ndryshimit

te gjinise se studenteve qe

moren pjese ne studim.

Shembull 4.3.2 Femra dhe

meshkuj me prejardhje nga zona te ndryshme dhane vleresime te ndryshme

dhe nuk vihej re nje vecanti ne te dhena e bazuar mbi zonat e banimit, por

ndryshimi me i madh qendron ne vleresimin ndryshe qe i bejne fenomenit

studentet bazuar ne gjinine e tyre.

Shembull 4.3.3 Studentja femer nga Dibra jep përgjigje fare të shkurtra dhe

thote që nuk ka fare informacion mbi fenomenin. Kjo studente nuk i ve shumë

rendesi çështjes. Por, fajin per perhapjen e fenomenit ia dedikon mungeses se

punes prej institucioneve perkatese te shtetit.

Shume prej studenteve nuk janë mesuar duke plotesuar anketa dhe nuk

plotesojne pikat me të rendesishme te anketes, si p.sh. emrin e vendit te

banimit dhe prejardhjes.

Shembull 4.3.4 Studenti nga Mali i Zi nuk është i familjarizuar me termin

dhuna në familje.

Shembull 4.3.5 Një studente femer njeh si viktimat me te shpeshta te dhunes

ne familje, anetaret e komunitetit LGBT. Gjithashtu kjo studente jep dhe arsye

pse jane te moshuarit me te prekurit prej dhunes ne familje.

Pika tjeter qe preket nga studentet ne shpjegimin e arsyeve pse dhuna ne

familje eshte e perhapur ne Shqiperi dhe Kosove dhe pse eshte e veshtire te
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luftohet nga shtetet perkatese, eshte ndryshimi i te drejtave zakonore qe iu

eshte dhene meshkujve. Jo vetem studentet femra, por edhe studentet meshkuj

jane pro ndryshimit të të drejtave zakonore, por vetëm në disa drejtime, ndërsa

femrat duan ndryshime rrenjësore përsa i perket kesaj çështje.

Shembull 4.3.6 Vihet re se ata studente qe jane ne nivele me te larta studimi

(ne vitin e fundit) që e kanë studiuar këtë veper penale me perpara, i japin piket

me të ulëta punës se institucioneve, ndërsa të tjeret studente qe akoma nuk e

kane studiuar vepren e dhunes ne familje mundohen ti nxjerrin institucionet

nga faji apo pergjegjesia, duke ua vene pergjegjesine pamundesise financiare të

shtetit.

Shembull 4.3.7 Nje pjese e madhe e studenteve japin si arsye per veshtiresine

qe gjen qeveria ne luftimin e ketoj fenomeni distancen e larget te zonave malore

nga qendrat urbane ku ndikimi i ligjit eshte me pak i ndjeshem.

Shembull 4.3.8 Sipas studenteve meshkuj dhe shumices se femrave qe moren

pjese ne studim, dhuna ndaj anetareve te komunitetit te LGBT ne praktike

nuk konsiderohet si e njëjte me ate në familje.

Shembull 4.3.9 Mendimi i pjeses me te madhe te studenteve është që në

fillim duhet të jete shoqëria ajo që duhet të beje transformimin e vete shoqerise

dhe pastaj shteti mund ti mbaje ato standarte dhe vlera.

”Të ndjerit i ofenduar prej lirisë

së fjalës asnjëherë nuk duhet të lejo-

jmë që të hërbeje si justifikim i

dhunës”

—Alan

Dershowitz[Dershowitz, 2011]

Prej studenteve shihet si

një problem shumë i madh

kur dhunuesi është rritur

nga një familje e dhun-

shme. Janë ngritur tashme

shumë shoqata dhe institu-

cione perkatese, por nuk po e

bejne punën sa dhe si duhet.

Shembull 4.3.10 Për të drej-

tat zakonore jepet mendimi që ato nuk duhet të ndryshojne pasi janë filozofi
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me vete për kombin tonë dhe janëpjesë e historise, por janë njërezit ato që i

keqinterpretojne keto zakone dhe perfitojne nga padituria e të tjereve. Mendimi

tjetër sipas femrave në perjgithesi është që të drejtat zakonore në raportin

burre-grua janë gjeneza dhe shkaku kryesor i ketij fenomeni.

Si masa zgjidhese ka të shumta por ama duhet të merren masa sank-

sionuese me të forta, heqja e ndikimit të kanunit, mentaliteti i meshkujve

të ndryshoje,drejtesi,vemendshmeri nga institucionet, duhet sensibilizim i

shoqërise, funksionim i institucioneve, informimi në mase të gjere dhe informim

i drejte dhe i pa-manipuluar, të rriten denimet perkatese, të hapen institucionet

dhe jo vetëm në qendrat e mëdha të banuara, arsimimi i të rinjve është një

çështje e madhe që do zgjidhje gjithashtu.

Figure 4.3: Marre nga [Ulqin, 2014]
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4.4 Kanuni i Leke Dukagjinit dhe ndikimi i tij

ne shoqerine Shqiptare moderne

Kanuni ka një pozicion të rendesishem në Shqipëri në hierarkine ligjore pasi

janë rregulla të kaluara brez pas brezi, dhe jo të mireshkruara, prandaj dhe

janë cformuar në shumë raste. Kanuni funksionon si Kodi Penal në Shqipëri

apo në vendet e tjera që kanë të njëjtin sistem drejtesie, por ama, kanuni

ka një të mete shumë të madhe në krahasim me Kodin Penal. Kodi është i

mbështëtur nga Kushtetuta e shtetit Shqiptar që vepron në të gjithë territorin

e Shqipërise. Ndërsa Kanuni, nga ana tjetër, nuk është as i shkruar, por nuk

është ky problemi me i madh pasi as SHBA nuk kanë një Kod Penal të mirefillte

te shkruar e të miratuar, por e keqja e kanunit është se nuk mbështëtet nga

kushtetuta dhe si rrjedhoje ”rregullat” e tij nuk njihen nga policia e shtetit

shqiptar. Fuqia e kanunit shtrihet vetëm në një zone të Shqipërise dhe me e

keqja është se interpretohet nga vete njërezit, dhe jo të gjithë kanë edukimin

apo karakteristikat e duhura për ta interpretuar në një menyre të drejte.

Gjakmarrja vuan dicka të tille në Shqipëri pasi nuk ndërhyjne dot forcat e

policise dhe shteti nuk i forcon rregullat për të zbehur fuqine e kanunit.

4.5 Mbi Gjakmarrjen dhe sa ndikon ne

perhapjen e Dhunes ne Familje

Shoqëria duhet të beje hapin me të madh kunder ketij fenomeni. Në shumë

raste kemi gjetur shembuj ku dhuna në familjen e dikujt është ”duartrokitur”.

Kjo ndodh pasi nuk është bere asnjë sensibilizim i shoqërise, si nga moshat

e mëdha ashtu dhe nga ato të reja. Rinia në Shqipëri ka kaluar një periudhë

të veshtire tranzicioni. Kaluam nga një sistem që dinim shume pak dhe nuk

kishim fare njohuri për boten perendimore dhe avancimet e tyre në teknologji

dhe në vlera shoqerore.
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”Racizmi dhe padrejtësia kanë

përfshirë githë botën tonë, duke

sjelle me vete korrje tragjike të zem-

rave e jetëve.”

—Billy Graham[Graham,

2011]

Analfabetizmi në Shqipëri

është në një shkalle relativisht

shumë të ulët2,[by Map, 2012]

Megjithatë raportohet se ka

zbritur ndjeshem numri i femi-

jeve që vazhdojnë shkollën

pas viteve 1990, në kohen kur

u permbys regjimi komunist

në vend. Rregjistrimi dhe ndjekja e studimeve nga femijet është me i ulët në

zonat rurale se sa në zonat urbane. Diferenca nuk qëndron vetëm në numrat,

por edhe në gjinine që nuk vazhdojnë shkollën; në zonat rurale janë vajzat që

për arsye të ndryshme nuk arrijne të rregistrohen apo të vazhdojnë studimet

me tej se në ciklin e ulët. Kjo ndodh për arsye se femrat janë të detyruara të

kerkojne punë ose ngaqe traditat dhe zakonet nuk e lejojne që femrat të ndjekin

të njëjtën rruge si meshkujt. Megithate, situata duket sikur ka ndryshuar në

drejtim pozitiv pasi të dhënat me të reja tregojne që është rritur numri i stu-

denteve në shkollat e ciklit të mesëm. Kjo mund të jete edhe për arsye se arsimi

baze që perfshin ciklin e mesëm është bere i detyrueshem me ligj3,[Zyrtare,

2012] por edhe për arsye se është thuajse e pamundur të gjesh vend punë të

qëndrueshem në Shqipëri pa patur një diplomë të ciklit universitar.

Me tranzicionin e qeverise në një ekonomi kapitaliste, shumë prej principeve të

barazise që zbatoheshin me force gjatë regjimit komunist e kanë humbur forcen

dhe rendesine për qytetaret. E njëjta gje ka ndodhur edhe me fenomenin e

gjakmarrjes. Punësimi në sistemin kapitalist nuk është me i garantuar si me

parë, dhe gjatë tranzicionit ishin me tepër femra se meshkuj që humbën vendet

e tyre të punës. Kjo dhe arsye të tjera të përmendura me siper bejne që femrat,

sidomos në zonat rurale, të jenë gjithnjë e me tepër të varura financiarisht

nga bashkeshortet e tyre dhe familja. Kjo ringjallje e traditave ka ndodhur
2Raporti i pervitshem mbi nivelin e alfabetizmit ne vendet e botes tregon se Shqiperia

performon me mire se shume vende te tjera ne rajon dhe ne bote.
3Ligji i ri mbi Sistemin Arsimor Parauniversitar i propozuar dhe i miratuar nga Keshilli

i Ministrave detyron nxenesit te ndjekin studimet deri ne ciklin e mesem

83



4.5. Mbi Gjakmarrjen dhe sa ndikon ne perhapjen e Dhunes ne Familje

në të njëjtën kohë me rikthimin në ligjin e Kanunit; një sistem traditash dhe

zakonesh të shkruara që shpesh keqinterpretohen, dhe që janë të bazuara në

epersine e seksit mashkull. Ky shkak mund të eliminohet ose minimizohet

vetëm me anë të fuqizimit të një shteti ligjor dhe rritjen e bindjes dhe respektit

për ligjin e miratuar nga parlamenti, e jo ligjet zakonore.

” Djemtë kanë qenë gjithnjë ar-

syeja e saj për të qëndruar, por tani

ato ishin kthyer për herë të parë

në arsye për tu larguar. Ajo kishte

lejuar që dhuna të bëhej pjesë kon-

stante e jetës së tyre. ”

—Liane Moriarty, Genjështra

të mëdha.[Moriarty, 2014]
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Kapitulli 5 Fran QAFA

5.1 Proçedurat qe ndjek punonjësi i Policisë

” Përsa i përket aparatit shoqëror të shtypjes dhe presionit,

qeveria, nuk mund të ketë pyetje mbi lirinë. Është përdorimi i

dhunës ose kërcënimeve për të detyruar qytetaret ti bnden urdhërave

të qeverise, pavaresisht nëse e pëlqejne ate urdhër ose jo. Përsa

i përket juridiksionit të qeverise, ka presion e shtypje, dhe jo liri.

Qeveria është një institucion i domosdoshëm, ështe mënyra për të

bërë sistemin shoqëror të bashkëpunimit të funksionoje pa u ndaluar

ndonjëhere nga aktet e dhunshme qe vijne nga gangsteret vendas ose

të huaj. Qeveria nuk është, sic parapëlqejnë ta thërrasin disa, një e

keqe e domosdoshme, por një rruge, e vetmja rrugë në mundësi për

të bërë bashkëjetësen njerëzore të mundur. Por, në asnjë mënyre

nuk është e kundërta e lirisë. janë rrahja, burgosja, dhe varja.

Cfarëdo që vendos të bëjë një qeveri, është në thelb e mbështetur

nga veprat e të armatosurve.

—Ludwig von Mises, Liria dhe Prona. [Von Mises and

Greaves, 2007]

Pas një incidenti, qoftë për here të pare apo i përseritur, viktimat e dhunës në

familje pasi konstatohen me të afermit e tyre vleresojne se duhet të kontaktojnë

punonjësit e policisë. Si rezultat, punonjësit e policisë luajnë rol thelbësor

në krijimin e besimit dhe të bashkëpunimit të ndërsjellë. Shpeshhere, të

influencuar nga mënyra e të jetuarit të shoqerise civile në Shqipëri, punonjësit

e policisë janë shumë më të ndjeshëm ndaj dhunës së ushtruar në mjediset

publike, sesa ndaj dhunës në mjediset private.
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Duke mos qene një fenomen qe ndodh vetem në shoqerine Shqiptare,

krimet që kanë të bëjnë me dhunën ndaj gruas apo fëmijeve të ushtruar brenda

mjediseve private sic është familja, nuk trajtohen me të njëjtin seriozitet si edhe

llojet e tjera të krimeve nga policia. Mungesa e seriozitetit në trajtimin e ketyre

qeshtjeve brenda familjes është një nder pengesat kryesore në minimizimin e

ketij fenomeni.

Nga studimet e kryera dhe intervistat ngaOrganizata Jo-Fitimprurese (OJF)

të ndryshme qe opërojne në Shqipëri me synimin për të studiuar dhe për të

gjetur një zgjidhje për të eliminuar fenomenin e dhunës në familje, është vene re

se ndonjehere punonjësit e patrajnuar të policisë nuk e marrin aspak seriozisht

qeshtjen e cila u është dhene në dore. Keto punonjës të shtyre nga rrethanat e

ambjentit dhe situates, arrijnë ta konsiderojne historine e gruas se dhunuar si

të rreme.

”Nuk arrij ta konceptoj si dhunë

dhe as nuk e quaj të tillë kur ndodh

prej vetëmbrojtjes; e quaj Intellig-

jencë.”

—Malkolm X. [Breitman,

1965]

Duke u shtyre nga mendimi

i njerezve të aferm për

gruan apo nga pretendimet

e dhunuesit për arsyet e kry-

erjes se vepres, ato mund

të arrijnë edhe të mendojne

se gruaja e ka merituar një

”ndeshkim” të tille nga part-

neri i saj, një mendim kom-

plet i gabuar pasi e ben vleresimin e situates si jo serioze dhe mund të coje

në degradimin e saj. Duhet të kuptojme se është dhuna në familje qe i nxit

fëmijet të kryejne dhunë në ambjentet e jashtme pastaj.

Për të ndihmuar në përmiresimin e situates u hartua ligji ”Për Policinë e

Shtetit” i cili i jep me shume të drejte dhe fuqi policisë në rast se dyshohet

një kundërvajtje penale1.Ligji parashikon: ”Ndërhyrja dhe kontrolli në mjedise
1Neni 117.Ndërhyrja në mjedise

1. Mjedise, në kuptim të këtij neni, janë banesat dhe dhomat ngjitur me to, zyrat e punës,
garazhet, magazinat, kapanonet, bodrumet, mjediset e veprimtarisë profesionale,
tregtare, blegtorale, bujqësore, si dhe çdo pronë tjetër privatë që lidhet me to.
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mund të bëhen pa lejen e pronarit, nëse është e nevojshme të parandalohet

një kërcënim i castit për jetën dhe shëndetin.”2 Në rast se vleresohet si e

nevojshme, kur rrethanat krijojne dyshime se një individ familjar po sulmohet

apo po dhunohet, kjo dispozitë i jep kompetencë policisë të hyjë me forcë në

një banesë private nese hyrja refuzohet nga pjesetare të tjere të familjes.

Arritja e forcave të policisë dhe organet përkatese në skenen e vepres penale

është i rendesishem pasi ato mund të bejne vleresimin e shenjave paraprake të

dhunës. Regjistrimi dhe identifikimi i ketyre shenjave nuk kryhet gjithmonë

me përgjegjësi nga organet përkatëse. Një vleresim serioz dhe i kualifikuar i

ketyre shenjave mund të pengoje pasoja më të rënda, pasi janë keto prova qe

organet e prokurorise përdorin për të ngritur një akuze ndaj dhunuesit dhe qe

2. Ndërhyrja dhe kontrolli në mjedise mund të bëhen pa lejen e pronarit nëse:

• është e nevojshme të parandalohet një kërcënim i çastit për jetën dhe shëndetin;

• në çdo rast të parashikuar në Kodin e Procedurës Penale.

3. Nëse pronari apo personi që zotëron mjedisin ose përfaqësuesi i tij nuk janë të
pranishëm gjatë ndërhyrjes, sipas pikës 1, të këtij neni, duhen njoftuar menjëherë për
arsyen e kontrollit për sa kohë që qëllimi i masës së marrë nuk vihet në rrezik.

4. Në të gjitha rastet e hyrjes dhe të kontrollit, sipas këtij neni, punonjësi i policisë harton
një procesverbal në përputhje me rregullat e përcaktuara në Kodin e Procedurës Penale,
ku ndër të tjera përmenden arsyet e hyrjes, kryerjes së kontrollit dhe rezultatet e tij.
Një kopje e këtij raporti i jepet, sipas kërkesës, personit të interesuar ose personave
të autorizuar prej tij.

2Neni 1 Ky ligj percakton misionin, organizimin, funksionimin, detyrat, te drejtat dhe
statusin e Policise se Shtetit ne Republiken e Shqiperise, si dhe rregullon veprimtarine,
marredheniet e punes, garantimin e karrieres, mireqenies dhe vazhdimesise ne detyre te
punonjesit te policise. Neni 2 Policia e Shtetit ka për mision ruajtjen e rendit e të sigurisë
publike, ruajtjen e personaliteteve të larta shtetërore dhe objekteve të rëndësisë së veçantë,
garantimin e zbatimit të ligjit, në përputhje me Kushtetutën dhe aktet ndërkombëtare, duke
respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut. Neni 23 Drejtoria vendore e policise

1. Drejtoria vendore e policisë është strukturë administrative e policisë në nivel vendor.

2. Drejtoria vendore e policisë kryen veprimtari operacionale dhe hetimore në nivel vendor,
mbikëqyr dhe kontrollon kryerjen e detyrave, si dhe bashkërendon veprimtarinë e
strukturave në varësi.

Neni 24 Komisariati dhe stacioni i policisë

1. Komisariati i policisë është strukturë bazë operacionale në varësi të drejtorisë vendore
të policisë dhe ushtron përgjegjësitë e policisë në territorin që ka në juridiksion.

2. Stacioni i policisë është njësi policore operacionale në varësi të komisariatit ose, në
raste të veçanta, kur nuk ka komisariat, në varësi të drejtorisë vendore të policisë.
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përdoren gjate gjykimit të qeshtje nga organet e sistemit gjyqesor3.

Në disa raste, kur një grua apo pjesetare të tjere të familjes dhunohet në

mënyre sistematike, dhe policia nuk kryen sic duhet rregjistrimin e çeshtjes

në cdo rast. Kjo sigurisht qe është një pengese drejt gjetjes se një zgjidhje

për kete familje. Vetëm duke përdorur të dhenat e rregjistruara për secilen

çeshtje organet përkatese mund të vleresojne se cila është arsyeja e kryerjes

sistematike të ketyre veprave; mund të kete qene pija e tepërt, sjellja e gruas

ose fëmijeve, streset finanaciare etj.

”Babai im ishte një prej atyre

burrave që uleshin në dhomë dhe

mund të ndjeje: zierjen e mll-

efit, sensin e një force të pa-

parashikueshme që në cdo moment,

mund të clirohej dhe të bënte dicka

të tmerrshme.”

—John Burnside, Një

Gënjështër mbi Babain tim:

Përkujtimore. [Burnside,

2010]

Pasi bëhet rregjistrimi

dhe identifikimi i shenjave

nga vendi i kryerjes se vepres

penale, një moment shumë i

rëndësishëm është dhe ai i tra-

jtimit nga policia të viktimave

të dhunës duke filluar me mar-

rjen në pyetje të dëshmitarit

që, në disa raste, meqenese

dhuna në familje ndodh me se

shumti brenda mjediseve pri-

vate, mund të jetë dhe i dëm-

tuari nga vepra penale. Kodi

i proçedurës Penale e udhezon

përsonin apo grupin e përsonave qe kryejne pyetjen e dëshmitarit. Disa nga keto

rregulla janë përcaktojne se: ”Ndalohen pyetjet që ndikojnë keq në paanësinë e
3Neni 36 Mbledhja dhe administrimi i të dhënave

1. Punonjësit e byrosë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, edhe me iniciativën e tyre,
duhet të marrin dijeni për veprat penale në fushën e korrupsionit dhe vepra të tjera
të lidhura me to, të pengojnë ardhjen e pasojave të mëtejshme, të kërkojnë autorët e
tyre, të mbledhin dhe të administrojnë çdo të dhënë të ligjshme, si dhe të kryejnë
hetime që i shërbejnë zbatimit të ligjit penal.

2. Personat juridikë, entet publike dhe shtetasit janë të detyruar të vënë në dispozicion
të hetimeve të Byrosë Kombëtare të Hetimit të gjithë informacionin, të dhënat, faktet
ose provat që disponojnë.
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dëshmitarit ose që synojnë në sugjerimin e përgjigjeve”4.[Procedura, 2011]

Përsoni qe merr në pyetje dëshmitarin duhet të jetë i trajnuar qe të mos

ndikoje në paanesine e dëshmitarit. Pyetjet me tona të ashpra dhe provokuese

ndikojne në historine e treguar, dhe madje mund edhe të frikesoje dëshmitarin

për të terhequr deklarimin e bere ose për të dhene deklarim të rreme. Policia,
4Neni 361

1. Pyetja e dëshmitarëve bëhet fillimisht nga prokurori ose nga mbrojtësi a përfaqësuesi
që ka kërkuar pyetjen. Më pas pyetja vazhdon nga palët, sipas radhës.

2. Kush ka kërkuar pyetjen mund të bëjë pyetje edhe mbasi mbarojnë palët e tjera.

3. Ndalohen pyetjet që ndikojnë keq në paanësinë e dëshmitarit ose që synojnë në
sugjerimin e përgjigjeve.

4. Për të ndihmuar kujtesën, dëshmitari mund të lejohet nga kryetari që të shikojë
dokumentet e hartuara prej tij.

5. Pyetja e dëshmitarëve të mitur mund të bëhet nga kryetari, mbi kërkesat dhe kundër-
shtimet e palëve. Kryetari mund të ndihmohet nga një familjar i të miturit ose nga
një specialist i fushës së edukimit të fëmijëve. Kur çmohet se pyetja e drejtpërdrejtë
e të miturit nuk e dëmton gjendjen psikologjike të tij, kryetari urdhëron që pyetja të
vazhdojë sipas dispozitave të paragrafëve 1 dhe 2. Urdhri mund të revokohet gjatë
pyetjes.

6. Gjatë pyetjes së dëshmitarit kryetari mund të bëjë pyetje dhe, kur është rasti, ndërhyn
për të siguruar radhën e pyetjeve, vërtetësinë e përgjigjeve, saktësinë e pyetjeve dhe
të kundërshtimeve, si dhe për të garantuar respektimin e personit.

7. Dëshmitari mund të pyetet në distancë, brenda ose jashtë vendit, me anë të lidhjes
audiovizive, duke respektuar rregullat e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe dispozitat e
këtij Kodi. Personi i autorizuar nga gjykata qëndron në vendin ku ndodhet dëshmitari
dhe bën vërtetimin e identitetit të tij, si dhe kujdeset për zhvillimin e rregullt të
marrjes në pyetje e për zbatimin e masave të mbrojtjes. Këto veprime ai i pasqyron
në procesverbal.

Neni 361/a

1. Pyetja e bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe e dëshmitarëve të mbrojtur zhvillohet
nën masa të veçanta për mbrojtjen e tyre, të cilat përcaktohen nga gjykata, kryesisht
ose me kërkesën e palëve.
Kur disponon mjete teknike, gjykata mund të vendosë që marrja në pyetje e tyre të
zhvillohet në distancë me anë të lidhjes audiovizive, sipas rregullave të parashikuara
në pikën 7 të nenit 361. 2.

2. Kur ndaj personit që do të pyetet është vendosur ndryshimi i identitetit, gjykata
urdhëron marrjen e masave të përshtatshme për të bërë të mundur që fytyra dhe zëri
i personit të mos jenë të dallueshme për palët.
Në rast se është e domosdoshme njohja e identitetit ose këqyrja e personit, gjykata
urdhëron thirrjen ose shoqërimin e detyrueshëm për përmbushjen e këtij veprimi. Në
këtë rast gjykata urdhëron marrjen e masave të nevojshme për të mënjanuar pamjen
e dallueshme të fytyrës së personit, të cilit i është ndryshuar identiteti.
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Figure 5.1: Marre nga [Vata, 2014]

me veprimet e saj duhet të përpiqet të fitojë besimin e viktimës në mënyrë që

të jetë në gjendje të grumbullojë gjithë informacionin e duhur për të vazhduar

hetimin deri në fund.

Një nder gabimet qe punonjësit e policisë kryejne në shume raste është

moskonceptimi i faktit se për viktimen marrja në pyetje nga policia dhe

organet hetuese, gjithashtu dhe vete krimi mund të jetë një traume dhe shume

shqetesuese. Ndersa për punonjësin e policisë kjo proçedure mund të jetë e

thjështë dhe rutine, dicka qe as nuk e bezdis dhe as nuk e shqeteson. Kjo

kërkon qe punonjësit e policisë të jene të duruar dhe të sjellshem,tipare qe nese

nuk i posedojne duhet të trajnohen.

Nese dhunuesi vetedorezohet apo arrestohet nga policia, edhe pas marrjes

në pyetje për versionin e tyre të historise, ato mbahen vetëm për disa orë në

mjediset e policisë dhe më pas lirohen pa marrë ndonje mase për të mos iu

afruar viktimes5

5Neni 112
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Figure 5.2: Marre nga [Gjilan, 2014]

Për të regjistruar nga ana administrative të dhënat e personave të shoqëruar, të arrestuar
apo të ndaluar, policia kryen këto veprime:

Në rast shoqërimi, policia evidenton për çdo person të shoqëruar të dhënat për:

1. gjenealitetet;

2. vendbanimin;

3. përshkrimin e pamjes së personit, përfshirë shenja të veçanta;

4. punën që kryen;

5. arsyet e shoqërimit;

6. orën, datën dhe vendin e shoqërimit;

7. zyrën e policisë ku është kryer shoqërimi;

8. punonjësin e policisë, i cili ka kryer shoqërimin.

Në rast arrestimi apo ndalimi, policia evidenton për çdo person të dhënat për:

1. gjenealitetet;

2. vendbanimin;

3. përshkrimin e pamjes së personit, përfshirë shenja të veçanta;

4. punën që kryen;

5. punonjësin e policisë, i cili ka kryer arrestimin apo ndalimin.
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Lirimi i dhunuesit në një kohe kaq të shkurter dhe pa marrë asnje forme den-

imi nuk e ka zgjidhur thuajse asnjehere problemin, por vetëm e ka përkeqesuar

për viktimen të ciles i duhet të jetoje përseri me dhunuesin. Gjithashtu, lirimi

i menjëhershëm i dhunuesit nga policia ka përbërë rrezik për viktimat e dhunës

dhe ka ulur besimin e tyre për t’iu drejtuar policisë në raste të përsëritura

të dhunës. Policia duhet ta pajisë viktimën me vendimin për kryerjen e një

ekspërtimi mjekoligjor6. Këtë duhet ta kryejë menjëherë edhe në rastet kur

mendon se ka ndodhur një akt, i cili mund të ndiqet vetëm nëpërmjet akuzës

private, në gjykatë.

Punonjësit e policisë janë pjese e shoqerise civile gjithashtu, prandaj dhe

ato kanë lidhjet e tyre shoqerore ose problemet e tyre. Keto sigurisht janë

faktore qe ndikojne në ndihmën dhe keshillen qe ato mund të iu japin viktimave.

Ka patur shume raste, në mungese të udhezimeve të caktuara, punonjësit e

Nga çdo person i arrestuar apo i ndaluar, në çdo rast, policia merr të dhënat e mëposhtme:

1. shenjat e gjurmëve të gishtave dhe të pëllëmbëve të duarve;

2. dy fotografi, një pamje ballore dhe një profil;

• Punonjësi i policisë me gradë ”Nënkomisar” apo më lart ose në rast emergjence dhe
në mungesë të një punonjësi të tillë të policisë, punonjësi me gradën më të lartë mund
të autorizojë përdorimin e forcës, sipas këtij ligji, për të realizuar kërkesat e pikës 3,
të këtij neni, nëse personi i arrestuar apo i ndaluar kundërshton kërkesën.

• Për personat e shoqëruar, të arrestuar apo të ndaluar, policia krijon bankën qendrore
për regjistrimin e të dhënave të mbledhura.

• Drejtori i Policisë së Shtetit urdhëron dhe kontrollon fshirjen e të dhënave të përcak-
tuara në pikën 3, të këtij neni, të cilat i merren personit të arrestuar apo të ndaluar,
mbi bazën e kërkesës së tij, nëse çështja penale në ngarkim të tij pushohet apo ai
shpallet i pafajshëm me vendim gjyqësor të formës së prerë.

• Afati i ruajtjes së të dhënave të mbledhura në zbatim të këtij neni përcaktohet sipas
legjislacionit në fuqi

6Neni 114 Kontrolli mjekësor i personit

• Me vendim gjykate, për të parandaluar kërcënimin për jetën, personit mund tâĂŹi
bëhet kontroll mjekësor, tâĂŹi merren kampione të gjakut ose të kryhen ndërhyrje
të tjera në trup nga një mjek. Kontrolli mjekësor i personit kryhet në përputhje me
rregullat mjekësore për qëllime ekzaminimi, lejohet pa miratimin e personit, nëse kjo
nuk dëmton shëndetin e tij dhe masa vlerësohet e nevojshme nga mjeku.

• Në raste të kërcënimit të menjëhershëm, punonjësi i policisë, me nismën e tij, dërgon
personin në institucionin përkatës mjekësor.

• Të dhënat e mbledhura gjatë kontrollit përdoren vetëm për qëllimin e këtij neni.
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policisë kanë parapelqyer qe të mos konfliktohen me dhunuesit por të këshillojnë

viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku është ushtruar

dhunë. Në rregjistrimet e intervistave me viktimat dhe me punonjës të policisë

është evidentuar se ka patur disa raste ku policia ka ngurruar të nderhyje për

të ndaluar dhunuesin. Kjo shpreh qarte mungesën e ndjeshmërisë apo deshires

së policisë në trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Ka patur përmirësime

në lidhjet më të mira e referimin që policia u ka bërë viktimave të dhunës në

familje pranë institutit të Mjekësisë Ligjore, strehëzave për gratë dhe vajzat e

dhunuara, shërbimeve psiko-sociale dhe ligjore të ofruara nga shoqëria civile

etj. Kodi Etik i Policisë shënoi një arritje në mënyrën e trajtimit të viktimave.

Praktika tregon se, nëpërmjet vendosjes së rregullave të qarta proçedurale,

autoriteti i policisë rritet dhe zgjerohet. Gratë mund t’u drejtohen organeve

përkatëse dhe të ankohen për mënyrën si janë trajtuar nga policia. Në qoftë

se gruaja raporton krimin dhe policia nuk vihet në lëvizje, ajo mund të hapë

proçes penal kundër policisë. Gjithashtu, ajo mund të bëjë ankesë në zyrën e

Avokatit të Popullit për dhunim të të drejtave të saj.
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5.2 Ndërhyrja e punonjësit të policisë

”Kërcënimi ose frika ndaj dhunës nuk duhet të bëhet asnjëhere

një justifikim për të mos folur.”

—Alan Dershowitz.[Dershowitz, 2007]

Sic pame me sipër, ligji i ka dhene dispozita policisë për të nderhyre kur ka

fakte për të dyshuar për dhunë të ushtruar brenda familjes, por kjo nuk është e

vetmja arsye për të cilen policia nderhyn në rastet e dhunës në familje. Arsye

të tjera janë të renditura me poshte:

• Ligji denon qarte akte të tilla, prandaj punonjësit e policisë duhet të

nderhyjne për të respektuar ligjin, qofte vendas ose ate nderkombetar i

renditur në fletoren zyrtare.

• Respekti ndaj ligjit cilesohet si një nder arsyet e para për nderhyrjen e

policisë në cdo kundërvajtje penale, dhe me të drejte, por kjo nderhyrje ka

si synim edhe venjen në praktike të parimit të barazise para ligjit. Nisur

nga kjo, punonjësit e policisë duhet të nderhyjne për të vene dhunuesit e

ligjit përpara drejtesise.

• Me vleresimin e rendesise dhe shqetesimin për dhunën në familje dhe

mosmarrjen e masave të duhura nga punonjësit e policisë dhe mungesen

e sherbimeve apo ligjeve7për tiu ardhur në ndihmë viktimave të ketij
7Neni 6. Detyrat e Autoritetit Kryesor Pergjegjes
Autoriteti kryesor përgjegjës ka këto detyra:

1. hartimin dhe zbatimin e strategjive dhe programeve kombëtare në fushën e mbrojtjes
dhe kujdesit ndaj viktimave të dhunës në marrëdhëniet familjare;

2. financimin ose bashkëfinancimin e projekteve, të cilat kanë për qëllim mbrojtjen dhe
konsolidimin e familjes, si dhe kujdesin ndaj viktimave të dhunës në marrëdhëniet
familjare;

3. mbështetjen në ngritjen e strukturave ndihmëse, si dhe të gjithë infrastrukturës së
nevojshme, që shërben për një mbështetje dhe plotësim të të gjitha nevojave për
personat e dhunuar në marrëdhëniet familjare, përfshi këtu asistencë financiare, si dhe
shërbime mjekësore dhe sociale, sipas legjislacionit në fuqi;

4. organizimin e kurseve të trajnimit rreth dhunës në familje me punonjësit e shërbimeve
sociale, që janë të atashuar pranë çdo njësie vendore, strukturat e Policisë së Rendit
dhe me punonjësit e OJF-ve të licencuara për ofrimin e shërbimeve sociale;
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fenomeni, u krijuan dy ligjet ”Për masa ndaj dhunës në marredhenjet

familjare8 dhe ligji nr. 9749, dt. 04.06.2007 ”Për Policinë e Shtetit”. Është

përgjegjesi e punonjësit të policisë të përdore mjetët qe i atribuojne keto

dy ligje dhe ligje të tjere për të reduktuar dhe parandaluar dhunën në

familje në të gjitha format e saj.

5. mbajtjen e të dhënave statistikore për nivelin e dhunës në familje;

6. mbështetjen dhe mbikëqyrjen e krijimit të qendrave të rehabilitimit për viktimat e
dhunës në familje;

7. mbështetjen dhe mbikëqyrjen e krijimit të qendrave të rehabilitimit për shkaktarët e
dhunës në marrëdhëniet familjare;

8. licencimin e OJF-ve të ndryshme që do të ofrojnë shërbime sociale për viktimat dhe
dhunuesit.

8

Neni 8. Përgjegjësitë e autoriteteve përgjegjëse

1. Autoritetet përgjegjëse kanë për detyrë krijimin e strukturave të posaçme dhe caktimin
e personave përgjegjës për zbatimin e këtij ligji. Përmbushja e këtij detyrimi mbikëqyret
nga Ministria e Punës, çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

2. Autoritetet përgjegjëse kanë detyrimin tâĂŹi përgjigjen çdo njoftimi të bërë nga
viktima apo personat e tjerë të treguar në këtë ligj, në rastet e dhunës apo kërcënimit për
dhunë ose dhe në rastet e shkeljes së urdhrit të mbrojtjes apo urdhrit të menjëhershëm
të mbrojtjes. Ato mbajnë raportin përkatës dhe një kopje ia dorëzojnë viktimës ose
shoqëruesit të saj.

3. Autoritetet përgjegjëse përdorin mjetet e arsyeshme për të mbrojtur viktimën dhe për
të parandaluar vazhdimin e dhunës me anë të:

– informimit të viktimës apo shoqëruesit të saj për masat që do të merren sipas
ligjit në fuqi dhe për institucionet të cilave duhet tâĂŹu drejtohet;

– informimit të viktimës apo shoqëruesit të saj në lidhje me shërbimet sociale
ekzistuese dhe shoqërimit në qendrat dhe institucionet përkatëse;

– sigurimit të transportit për viktimën dhe shoqëruesin e saj në qendra shërbimesh
mjekësore apo sociale; ç) vënies në dispozicion të një punonjësi të policisë në
rastet e rrezikut për jetën.

4. Nëse ekziston dyshimi se dhunuesi ka kërcënuar ose ka ushtruar dhunë në familje apo
ka thyer urdhrat e mbrojtjes, të lëshuar me vendim gjykate, organet e policisë do të
bëjnë konstatimet e menjëhershme.

5. Personat të cilët marrin dijeni për shkak të detyrës apo autoritetit të ngarkuar për
zbatimin e këtij ligji dhe nuk veprojnë në zbatim të tij, ngarkohen me përgjegjësi
administrative dhe/ose penale, duke zbatuar sanksione të përcaktuara në nenet 248
dhe 251 të Kodit Penal.

6. Organet e policisë kanë për detyrë të regjistrojnë konstatimet përkatëse në një raport
të shkruar, si dhe të fillojnë hetimet kryesisht. Viktima vihet në dijeni nga policia për
numrin përkatës të rastit të raportuar.
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• Në ushtrimin e detyres se tyre për të nderhyre kur dyshohet se po

shkaktohet dhunë familjare brenda mjediseve të shtepise, punonjësit e

policisë janë të udhezuar ti kushtojne vëmendje të vecante fëmijeve, të

moshuarve dhe përsonave me aftesi të kufizuar. Me nderhyrjen e tyre

punonjësit duhet të garantojne mbrojtje ligjore dhe vecanerisht siguri

për të gjithe anetaret e familjes qe i nenshtrohen dhunës në familje9.

• Një nder arsyet kryesore se pse nuk raportohen rastet e dhunës në familje
9 Neni 7. Detyrat e autoriteteve përgjegjëse të linjës
Detyrat e autoriteteve përgjegjëse të linjës Ministria e Brendshme ka këto detyra:

1. krijimin e sektorëve të veçantë për parandalimin dhe luftën kundër dhunës në familje
pranë drejtorive të policisë;

2. trajnimin e efektivave e policisë që do të trajtojnë rastet e dhunës në familje.

Ministria e Shëndetësisë ka për detyrë të krijojë kapacitetet e duhura për të ofruar ndihmë
mjekësore për dhunën në familje në shërbimet e urgjencës dhe në qendrat shëndetësore në
bashki dhe komuna:

1. për të ofruar në çdo kohë ndihmë mjekësore dhe psikologjike për viktimat e dhunës në
familje;

2. për të bërë në çdo kohë ekzaminimet e nevojshme në institucionet shëndetësore publike
përkatëse;

3. për të evidentuar rastet e dhunës në familje në dokumentacionin përkatës mjekësor të
miratuar nga Ministria e Shëndetësisë;

4. për të pajisur edhe viktimën me raportin mjekësor përkatës;

5. për të referuar dhe orientuar viktimën pranë shërbimeve të tjera të mbështetjes dhe
mbrojtjes nga dhuna në familje.

Ministria e Drejtësisë ka këto detyra:

1. të trajnojë ekspertët mjeko-ligjorë në njohjen, diagnostikimin, vlerësimin dhe rapor-
timin e dhunës në familje dhe akteve të dhunës ndaj fëmijëve;

2. të trajnojë përmbaruesit në detyrën e tyre për të ekzekutuar urdhrat e mbrojtjes në
mënyrë të menjëhershme, të sigurojë përmbushjen e tyre në përputhje me nenin 23
pika 6, si dhe për të ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura;

3. të financojë mbrojtje ligjore falas, sipas parashikimeve në ligj dhe të sigurojë një numër
të caktuar avokatësh të trajnuar, që mund të japin një asistencë të tillë.

Njësitë e qeverisjes vendore (bashkitë, komunat ) kanë këto detyra:

1. angazhimin në krijimin e strukturave të shërbimit social për rastet e dhunës në familje;

2. instalimin e një linje telefonike rajonale 24-orëshe, e cila më pas krijon lidhje me njësitë
lokale, policinë, urgjencat mjekësore dhe OJF-të, duke vendosur në këtë mënyrë edhe
koordinimin mes tyre;

3. ngritjen e qendrave sociale dhe të rehabilitimit për viktimat dhe dhunuesit, si dhe
koordinimin e punës me ato ekzistuese, duke u dhënë përparësi qendrave të specializuara
në fushat përkatëse.
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është ajo e recidivizmit, frika se nga raportimi i rastit, dhunuesi do bëhet

me i dhunshem ose nuk do ndaloje se përserituri rastin për të marrë

hak ndaj raportimit (ose fyerjes) qe i ka bere viktima në polici. Nese

policia nuk nderhyn, ky fenomen mund të vazhdoje të përseritet dhe

të shkaktoje viktima në familje, prandaj është e nevojshme nderhyrja e

policisë për të reduktuar recidivizmin dhe nevojën për t’u kthyer në të

njëjtin vend në mënyrë të përsëritur10.

• Nese dhuna vazhdon të përseritet dhe viktimat nuk gjejne mundësine

apo nuk deshirojne ta raportojne rastin e kundërvajtjes penale11 situata
10Neni 122

1. Masat mbrojtëse merren ndaj personit të sëmurë mendor, në gjendje të dehur, nën
efektet e lëndëve narkotike ose ndaj personit me sëmundje ngjitëse të rënda. Në këto
raste, punonjësi i policisë e dërgon personin në ambientet e policisë, në institucionet
shëndetësore, në qendrat e rehabilitimit ose e dorëzon te kujdestari apo personat
përgjegjës.

2. Punonjësi i policisë merr masat e nevojshme për mbrojtjen e personit, gjendja e të
cilit tregon qartë se nuk mund të kontrollojë veprimet dhe sjelljen e tij dhe për këtë
arsye mund tâĂŹi shkaktojë dëmtime fizike ose të përbëjë rrezik për jetën e tij ose të
të tjerëve.

3. Mbajtja e personit në ambientet e policisë vazhdon për aq kohë sa është e nevojshme,
por jo më shumë se 10 orë.

Neni 123

1. Punonjësi i policisë merr masat e nevojshme për mbrojtjen e të miturit të braktisur
nga prindi ose që është larguar nga prindi a kujdestari i tij.

2. Punonjësi i policisë i referon rastin njësinë e mbrojtjes së fëmijës për një vlerësim të
rastit të të miturit.

3. I mituri i rikthehet prindit, kujdestarit, pasi vlerësohet më parë mospërfshirja e tyre
në abuzimin ndaj të miturit.

4. I mituri dërgohet në qendrat e përkujdesjes për të miturit kur vlerësohet se është i
abuzuar ose i braktisur nga prindi ose kujdestari i tij.

5. I mituri mbahet në ambientet e policisë për aq kohë sa është e nevojshme, por jo më
shumë se 10 orë. Kushtet e mbajtjes së të miturit duhet të mbajnë parasysh nevojat
të moshës dhe psikologjike.

6. Punonjësi i policisë bashkëpunon me qendrat e përkujdesjes sociale për të miturit për
ofrimin e asistencës së nevojshme ndaj të miturit

11Neni 10. Ligji 9669.

1. Mbrojtja ndaj dhunës në familje, në zbatim të këtij ligji, do të sigurohet me këto
mënyra:

– duke urdhëruar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të mos kryejë ose
të mos kërcënojë se do të kryejë vepër të dhunës në familje ndaj paditësit/es
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mund të degradoje, prandaj punonjësit duhet të nderhyjne qe në nivelet

(viktimës) apo pjesëtarëve të tjerë të familjes së viktimës, siç përcaktohet në
nenin 3 pika 3 të këtij ligji apo siç emërtohet në urdhër;

– duke urdhëruar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të mos cenojë,
ngacmojë, kontaktojë apo të komunikojë drejtpërdrejt ose tërthorazi me viktimën
apo pjesëtarë të familjes së viktimës, siç përcaktohet në nenin 3 pika 3 të këtij
ligji apo siç emërtohet në urdhër;

– duke larguar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) nga banesa për një afat
kohor të caktuar me urdhër të gjykatës dhe të mos e lejojë të rihyjë në banesë pa
autorizimin e gjykatës;

– duke ndaluar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) që tâĂŹi afrohet përtej
një distance të caktuar viktimës apo pjesëtarëve të familjes së viktimës, siç
përcaktohet në nenin 3 pika 3 të këtij ligji apo siç emërtohet në urdhër;

– duke ndaluar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) që tâĂŹi afrohet shtëpisë,
vendit të punës, banesës së familjes së origjinës apo banesës së çiftit të ardhshëm
ose të personave të tjerë dhe për më tepër shkollës së fëmijëve, ose vendeve të cilat
frekuentohen më tepër nga viktima, me përjashtim të rasteve kur frekuentimi
bëhet për arsye pune;

– duke vendosur menjëherë viktimën/at dhe të miturit në strehime të përkohshme,
duke mbajtur parasysh në çdo rast interesin më të lartë, atë të të miturit;

– duke kufizuar ose duke ndaluar të paditurin/ën (dhunuesin/en) të takohet me
fëmijën e viktimës, sipas kushteve të cilat mund të jenë të përshtatshme;

– duke i ndaluar të paditurit/ës (dhunuesit/es) hyrjen ose qëndrimin në banesën e
përkohshme apo të përhershme të viktimës, ose në ndonjë pjesë të saj, pavarësisht
nga të drejtat e pronësisë apo të posedimit të dhunuesit;

– duke urdhëruar një person të autorizuar nga gjykata (punonjës i rendit ose
përmbarues gjyqësor) që të shoqërojë viktimën ose të paditurin/ën (dhunuesin/en)
deri në banesën e viktimës dhe të mbikëqyrë largimin e pasurisë personale;

– duke urdhëruar organet zbatuese të ligjit që të konfiskojnë çdo armë që i përket
dhunuesit gjatë kontrollit të kryer apo të urdhërojë dhunuesin për të dorëzuar
çdo armë që i përket atij;

– duke urdhëruar të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të lejojë viktimën të posedojë
banesën të cilën e përdorin së bashku viktima dhe dhunuesi/ja ose ndonjë pjesë
të saj;

– duke urdhëruar të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të paguajë qeranë e banesës
së përhershme apo të përkohshme të viktimës, si dhe detyrimin ushqimor për
viktimën, fëmijët apo pjesëtarë të tjerë të familjes që ka në ngarkim;

– për sa kohë urdhri mbrojtës është në fuqi, trajtimi i pasurisë kryhet në përputhje
me Kodin e Familjes, nenet 57, 58 dhe 60;

– duke i kaluar viktimës të drejtën e kujdestarisë së përkohshme mbi fëmijët dhe
duke i hequr përkohësisht përgjegjësinë prindërore të paditurit/ës (dhunuesit/es);

– duke vendosur dhe duke urdhëruar sipas rastit (në kompetencë të gjykatës)
ndërhyrjen e shërbimeve sociale, publike apo private të vendbanimit ose pranë
organizatave që kanë si qëllim mbështetjen dhe pritjen e personave të dhunuar në
familje;

– duke urdhëruar të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të bëjë një pagesë periodike
në favor të personave bashkëjetues, të cilët, për efekt të masës së mësipërme,
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e para të dhunës për të parandaluar dëmtimet e rënda dhe vrasjet12

mbeten të privuar nga mjetet e jetesës. Për të siguruar pagesën, gjykata mund të
vendosë që shuma të derdhet nga punëdhënësi në favor të përfituesit. Një vendim
i tillë përbën titull ekzekutiv;

– duke përfshirë viktimën e dhunës në familje në programe rehabilitimi;
– duke urdhëruar të paditurin/ën (dhunuesin/en) të marrë pjesë në programe

rehabilitimi; nëse i/e padituri/a (dhunuesi/ja) urdhërohet të shkojë në një program
rehabilitimi, përgjegjësve të programit u kërkohet të raportojnë çdo javë në gjykatë
nëse dhunuesi e ndjek apo merr pjesë në të. Nëse i/e padituri/a (dhunuesi/ja)
nuk merr pjesë, atëherë, me kërkesë të subjekteve të parashikuara nga neni 13 i
këtij ligji, gjykata e thërret këtë përpara saj dhe zbaton dispozitat përkatëse të
Kodit Penal, për pengimin e ekzekutimit të vendimeve të gjykatës.

2. Në urdhrin e mbrojtjes, të lëshuar me vendim gjykate, mund të parashikohen disa nga
masat mbrojtëse të parashikuara në pikën 1 të këtij neni.

3. Në urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, të lëshuar me vendimin e gjykatës, mund të
parashikohen disa nga masat e parashikuara në shkronjat âĂĲaâĂİ deri në âĂĲgâĂİ
të këtij neni.

4. Në rastin e zbatimit të shkronjës âĂĲgâĂİ të këtij neni, gjykata mban parasysh:

– nëse arma është konfiskuar, ajo mund të kthehet vetëm pas mbarimit të urdhrit
të mbrojtjes dhe marrjes së një urdhri nga gjykata;

– nëse arma është konfiskuar dhe personi ka një autorizim për armëmbajtje me leje,
gjykata njofton autoritetin përkatës administrativ, ose pezullon lejen e armës
derisa të mbarojë urdhri mbrojtës.

12Neni 133

1. Punonjësi i policisë përdor forcën për të përmbushur detyrën vetëm kur kjo është
e nevojshme dhe vetëm nëse të gjitha masat e tjera janë të pasuksesshme apo të
pamundura.

2. Punonjësi i policisë përdor forcën në përputhje me parimin e proporcionalitetit.

3. Punonjësi i policisë përzgjedh nivelin e nevojshëm të forcës ndërmjet mundësive të
përshkallëzuara, që, ndër të tjera, përfshijnë bindje me fjalë, shtrëngim fizik, mjete
goditëse, mjete me lëndë paralizuese, mjete me goditje elektrike, qen policie dhe armë
zjarri.

4. Të dëmtuarit i jepet ndihmë, ku përfshihet edhe ajo mjekësore, pas përdorimit të
forcës, në rast se kjo është e nevojshme dhe e mundur.

5. Punonjësi i policisë duhet të paralajmërojë se do të përdorë forcën para përdorimit të
saj. Ky paralajmërim mund të mos kryhet nëse rrethanat nuk e lejojnë, veçanërisht
kur përdorimi i menjëhershëm i forcës është i nevojshëm për të parandaluar një rrezik
real dhe të çastit.

6. Grupe personash paralajmërohen sa më shpejt të jetë e mundur se do të përdoret
forcë ose forma e forcës së përdorur do të ndryshohet, në mënyrë që pjesëmarrësit të
lejohen të largohen.
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Figure 5.3: Marre nga [Lipjan, 2012]

5.3 Detyrat e punonjësve në sallat operative të

Emergjences

Punonjësit e policisë në sallat opërative të emergjences janë kontakti i pare i

viktimes, prandaj ketyre punonjësve u duhet dhene një trajnim special dhe të

mirefillte pasi keto mund të kene ndikim të madh mbi sjelljen dhe mënyren

se si ndihet viktima. Kur viktima merr në telefon punonjësit e policisë ajo

shpreson qe të ndihet me e sigurt pas bisedes dhe të ndihet sikur po ndjek

rrugen e duhur për të raportuar rastin. Nese punonjësi i policisë nuk është i

trajnuar e raste të tilla kundërvajtje penale, ndihma qe mund ti japin ketyre

viktimave është minimale dhe mund edhe ti trembin viktimat qe të mos i

raportojne rastet e dhunës në familje pasi ndjejne sikur përfshirja e policisë

vetëm sa e përkeqeson situaten. Veprimet e para të punonjësit të policisë që

shërben në sallën opërative në momentin kur merr një telefonatë për dhunë në

familje në kuptim të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006 ”Për masa ndaj dhunës
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në marrëdhëniet familjare”13 janë të një rëndësie të vecantë dhe në zbatim të

detyrimeve që rrjedhin në zbatim të ligjit nr.9749, dt. 04.06.2007 ”Për Policinë

e Shtetit”. Punonjësit qe i pegjigjet telefonates duhet:

• Të trajtojë me përparësi cdo telefonatën që përfshin një incident të

dhunës në familje, e cila sapo ka nisur apo është në zhvillim e sipër.

përsonat qe telefojne mund të jene të pambrojtur dhe dhunuesi mund të

jetë nen efektin e ndonje substance alkoolike ose narkotike me të cilin nuk

mund të arsyetohet, prandaj trajtimi i incidenteve të dhunës në familje

në zhvillim e sipër është shume i rendesishem.

• Pas njoftimit të policisë për incidentin e ndodhur, punonjësit e salles

opërative të emergjences duhet të veprojne në kohe për të derguar në
13Neni 1 Ky ligj ka për qëllim:

1. Parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në të gjitha format e saj, me anë të
masave të përshtatshme ligjore.

2. Garantimin e mbrojtjes me masa ligjore të pjesëtarëve të familjes, të cilët janë viktima
të dhunës në familje, duke i kushtuar vëmendje të veçantë fëmijëve, të moshuarve
dhe personave me aftësi të kufizuar.

Neni 2 Ky ligj ka si objekt:

1. krijimin e një rrjeti të koordinuar institucionesh përgjegjëse për mbrojtjen, mbështetjen
dhe rehabilitimin e viktimave, lehtësimin e pasojave dhe parandalimin e dhunës në
familje;

2. orientimin e punës për krijimin e strukturave dhe organeve përgjegjëse në nivel qendror
dhe vendor për mbështetjen e viktimave dhe parandalimin e dhunës në familje;

3. fuqizimin e gjyqësorit për marrjen e masave të mbrojtjes ndaj dhunës në familje;

4. sigurimin/garantimin për viktimat e dhunës në familje të shërbimit të shpejtë, të
pakushtueshëm dhe të thjeshtë në përputhje me ligjin, pranë gjykatës apo organeve
të tjera kompetente për zbatimin e ligjit.

Neni 5. Autoritetet pergjegjese:

1. Autoriteti kryesor përgjegjës për zbatimin e këtij ligji është Ministria e Punës, çështjeve
Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

2. Autoritete të tjera përgjegjëse të linjës janë:

• Njësitë e qeverisjes vendore;

• Ministria e Brendshme;

• Ministria e Shëndetësisë;

• Ministria e Drejtësisë.
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vendin e ngjarjes menjehere jo me pak se dy punonjës policie. Për të

patur një mirekuptim me të larte mes punonjësve të policisë dhe viktimes

ose për ta bere ate të ndihet me e sigurte, qofte viktima një fëmije ose

një grua, do ishte me mire qe njeri prej punonjësve të policisë të derguar

në vendngjarje të jetë femer.

• Telefonatat e rasteve të dhunës në familje mund të jene nga vete viktima,

prandaj punonjësi duhet të marrë parasysh se ai/ajo qe po raporton

incidentin mund të mos jetë në gjendje tiu përgjigjet të gjitha pyetjeve

ose mund të jetë në gjendje të shokuar. Punonjësi duhet të vlerësojë

telefonatën për rastin e dhunës në famije si rast urgjence për ndihmë të

menjëhershme dhe më pas të marrë të gjitha masat për njoftimin dhe

dërgimin në vendin e ngjarjes të grupit hetimor për kryerjen e veprimeve

proçeduriale.

• Nese viktima ndjen sikur punonjësi i policisë nuk po e konsideron tele-

fonaten dhe incidentin në mënyre serioze, ai/ajo jo vetëm qe nuk do

vazhdoje me tej telefonaten, por do zhgenjehet nga papërgjesia e policisë

dhe nga ideja se policia mund të ndihmoje në raste të tilla. Punonjësi i

policisë qe i përgjigjet telefonatave në sallën duhet të beje kujdes maksi-

mal qe të mënjanojë cdo koment që e bën viktimën përgjegjëse apo që ul

rëndësinë e incidentit.

5.3.1 Biseda e punonjësve me telefonuesit

”Ajo thjesht mund të paketonte gjërat e saj dhe të ikte prej

shtëpise njeherë e përgjithmonë, por ajo nuk e ka parasysh akoma

se cfarë e pret atje jashtë.”

—Clara Josep. [Clara, 2003]

Për t’iu ardhur në ndihmëve punonjësve të policisë për të qene në gjendje t’iu

përgjigjen me mire kërkesave dhe të bejne viktimat e dhunës në familje të ndihen

me të sigurt, në sallat opërative dhe emergjencës duhet të jenë të regjistruar
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numrat e kontaktit (telefon ose fax) të OJF, qendrave shëndetësore, sociale,

etj, që trajtojnë cështjet e dhunës në familje në juridiksionin e drejtorisë dhe

komisariateve të policisë, sipas marrëveshjeve të bashkëpunimit të nënshkruara

midis tyre. Punonjësi i policisë që shërben në sallat opërative dhe emergjencës

ka detyrë dhe përgjegjësi:

• të ketë parasysh dhe të ndryshoje tonin e zerit dhe rrjedhen e bisedes

duke u bazuar në ndjeshmërinë e viktimës gjate bisedes,

• të vlerësojë cdo pjese të informacionit sado e parendesishme të duket

pasi mund të luaje rol kyc në hetimin e incidentit me vone,

• të vleresoje dhe të shprehe mirenjohje për informacionin e dhene nga

përsonat që marrin në telefon vazhdimisht, sepse ata (përsonat telefonues)

mund të jenë përsona që përballen me këto raste të dhunës familjare

në mënyrë sistematike dhe kanë besim të efektiviteti i përpjekjeve të

punonjësve të policisë.

• të jape informacionin e duhur dhe të udhëzojë përsonelin përkatës që

të shkojë në vendin e ngjarjes për të parandaluar kundërvajtje të tjera

penale e për t’i ardhur viktimës në ndihmë.

• të mbledhë informatat e para gjatë marrjes së telefonatës. Keto informa-

cione jepen nga viktima dhe qe rregjistrohen nga punonjësi i policisë i

cili pranon thirrjen, informacione qe duhet të përpilohen me kujdes sepse

mund të luajne një rol të rendesishem në proçesin gjyqesor.

• Edhe pse pranuesi i thirrjes e rregjistron biseden, ai duhet t’i bëjë pyetje

telefonuesit (qe në shume raste është vete viktima) gjatë bisedës dhe

duhet të mbaje dhe shënimet përkatëse në librin e tij/saj.
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5.3.2 Pyetjet qe bën punonjësi i policisë gjate bisedes

në telefon

Kur telefonuesi në sallën opërative dhe emergjencave flet me punonjësin e

policisë, atij i kërkohen disa informacione duke patur parasysh mundësine

e telefonuesit për të kryer biseden. Normalisht qe praktika tregon se në

shume raste punonjësi i policisë arrin vetëm të degjoje ato cfare ka për të

then telefonuesi pa patur mundësi të plotesoje në librin e tij një pjese prej

informacionit baze. Kur mundësia lejon, punonjësi i policisë i sallës opërative

dhe emergjencave duhet t’i bëjë këto pyetje telefonuesit, duke marrë e regjistruar

saktë përgjigjet e tij dhe të sigurojë informacionin e mëposhtëm:

1. Si quhet telefonuesi?

2. A është telefonuesi vetë viktima?

3. Nëse jo, a ka qenë i pranishëm telefonuesi në këtë incident?

4. Cila është situata urgjente?

5. Kur ka ndodhur incidenti apo është duke u zhvilluar në këtë moment?

6. Ku po zhvillohet situata urgjente? (adresa e saktë ose e orientuar (në

afërsi- përballë-majtas-djathtas, etj) me objekte të tjera publike)

7. A ka të dëmtuar, me qëllim që të sillet ndihma e parë mjekësore?

8. A ka nevojë për ambulancë? Në qoftë se po, policia menjëherë njofton

dhe dërgon ambulancën për ndihmë mjekësore.

9. A ka nevojë për zjarrfikëse? Në qoftë se kemi të shoqëruar dhunën me

vënie zjarri, policia njofton menjëherë zjarrfikëset për të dhënë ndihmën

e duhur.

10. A janë përdorur armë?

11. Të cfarë lloji?
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12. Cili është dhunuesi, a njihet nga telefonuesi?

13. Cila është marrëdhënia ndërmjet telefonuesit dhe dhunuesit?

14. Ku gjendet dhunuesi tani?

15. Cili është përshkrimi fizik i dhunuesit?

16. Ndonjë nga përsonat e përfshirë në këtë dhunë a ka përdorur lëndë

narkotike apo alkool?

17. Ka ndonjë urdhër mbrojtjeje ndaj dhunuesit?

18. A ka qenë policia në këtë adresë apo tek këta njerëz më parë?

19. A ka dëshmitarë të tjerë?

20. Si quhen ata (dëshmitarët)?

21. A ka fëmijë aty?

22. Sa vjec janë (fëmijët)?
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Figure 5.4: Marre nga [Koha, 2011]

5.3.3 Detyrat pas përfundimit të bisedes

Mënyra se si punonjësi sillet me telefonuesin është një çeshtje tejet e vecante

dhe prandaj duhen trajnuar punonjësit e policisë të cilet mund t’i përgjigjen

vecanerisht incidenteve të dhunës në familje. Marrja e informacionit nga

policia për zhvillimin e një incidenti është i rendesishem, por janë thelbesore

mënyra dhe proçedurat qe punonjësit e policisë ndjekin pas marrjes se ketij

informacioni. është me e rendesishme të parandalosh një kundërvajtje penale

sic është dhuna në familje me të gjitha format e saj sesa të bëhet një përpilim

dhe bukurshkrim dhe analize e çeshtjes e me pas të ndermerren veprime. Pasi të

kete përfunduar biseden me telefonuesin, punonjësi i policisë në sallën opërative

dhe emergjences ka për detyre:

1. Të njoftojë strukturat policore përgjegjëse për telefonaten qe ka marrë dhe

informacionin baze të përmbajtjes se telefonates. Strukturat përgjegjese

qe duhet të informohen pas telefonates janë:
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• patrulla e përgjithshme që ndodhet në shërbim,

• inspektori i Policisë së Zonës,

• inspektori i policisë kriminale.

Informohen keto struktura mbi cfare ka ndodhur dhe e lejon të vazhdojë

detyrën e tij/saj për verifikimin e gjendjes së viktimës dhe kryerjen e

veprimeve të mëtejshme, kërkon informacion të vazhdueshëm prej tij/saj.

2. Të vazhdoje me proçedurat e nevojshme për marrjen e masave për rastin

e dhunës në familje. Mund të ndodhe qe po ajo salle opërative dhe

emergjencave mund të telefonohet përseri dhe kesaj radhe kërkohet të

anulohet kërkesa për ndihmë prej policisë e kërkuar me pare. Policia

duhet të vazhdoje me misionin e tyre për të arritur në vendin e ngjarjes.

Telefonata të dyta qe kërkojne të anulohen kërkesa e meparshme për

ndihmë nga policia ndodhin shpesh në praktike pasi dhunësi mund të

detyroje viktimen apo telefonuesin e meparshem për të kërkuar një gje

të tille.

3. t’i jape telefonuesit udhezime bazuar mbi formen e dhunës se ushtruar.

Në qoftë se viktima raporton se është sulmuar seksualisht, punonjësi i

policisë qe merr telefonatën duhet t’i thote viktimës që të mos lahet a të

ndryshojë rrobat pasi kjo do ndryshonte provat qe mund të përdoren në

proçesin gjyqesor por qe mund të ishin analizuar nga organet hetimore

në mberritjen e tyre në vendngjarje.

4. Të rregjistroje cdo sjellje, informacion dhe shpërthim emocional të vik-

times. Rregjistrimet mund të behen në librin e punonjësit të policisë

qe merr telefonaten ose me ane të mjetëve teknologjike qe ofron salla e

punës.

5. Të kërkoje qe jo vetëm punonjësit e policisë por edhe punonjës të qendrave

të ndryshme sociale e OJF që merren me trajtimin e viktimave të dhunës

seksuale të arrijnë në vendngjarje. punonjësi i policisë mund të përdore
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për të kryer kete kërkese memorandumet e bashkëpunimit të policisë me

këto organizma.

5.4 Përgjegjesite e Patrulles se përgjithshme

”Dhuna seksuale, gjinore, racore e forma të tjera diskriminimi e

dhune në një kulturë nuk mund të eliminohet pa ndryshuar kulturën

së pari.”

—Charlotte Bunch.[Bunch, 1987]

Sic e pame dhe me sipër, patrulla e përgjithshme e policisë dhe punonjësi

i policisë në zonë janë strukturat e para qe vihen në dijeni për incidentin e

ndodhur dhe njoftohen për tu nisur për në vendngjarje. Pas marrjes se ketij

urdheri, përgjegjesia për stabilizimin e situates në familje dhe parandalimin e

dhunës se metejshme i kalon ketyre dy strukturave. Në rastet e trajtimit të

dhunës në marrëdhëniet familjare keto dy struktura kanë përgjegjësi dhe për

detyrë:

• Të reagojnë menjëherë ndaj telefonatave për dhunë familjare, pa marrë

parasysh a është raportim i menjëhershëm apo i vonuar.

• Reagimi nenkupton arritje në vendngjarje si fillim.

• Të vlerësojnë faktin se janë përsonat e parë që shkojnë në vendin e

ngjarjes ku bëhet fjalë për dhunë në familje, dhe se kanë përgjegjesi me

tepër se vetëm ndalimin e dhunuesit apo nderhyrjen për të mbrojtur

viktimen.

• Të vlerësojnë faktin se janë përsonat më të rëndësishëm në situatat e

dhunës familjare pasi janë të paret në kontakt me dhunësin dhe viktimen.

• Të luajnë një rol kryesor në sigurimin e provave pasi janë të paret qe

arrijnë në vendngjarje dhe ruajtja e rregjistrimi i provave fillestare janë

të rendesishme në proçesin hetimor të çeshtjes.
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• Të luajnë rol kryesor për bashkëpunimin me viktimën për të mundësuar

më vonë një rast për ndjekje penale të dhunuesit. për të realizuar me

sukses duhet të jene kryer me përgjegjesi dhe efikasitet kater pikat e

lartpërmendura.

5.4.1 Detyrat e patrullës së përgjithshme të policisë

dhe punonjësit të policisë së zonës gjatë afrimit

për në vendin e ngjarjes

Patrulla e përgjithshme e policisë dhe punonjësi i policisë se zonës, duhet të

marrin sa me shpejt informacionin që disponon marrësi i telefonatës (punonjësi

i sallës opërative) në mënyre qe të merren masat e nevojshme (nese agresori

përdor mjetë të forta si armet) para se të arrijnë në vendin e ngjarjes dhe duhet

ta njoftojnë sallën opërative në momentin e mberritjes në vendngjarje. Afrimi

në vendin e ngjarjes nga punonjësi i patrulles se përgjithsme dhe policisë se

zones është i rrezikshëm sepse dhunuesi mund të jetë duke pritur për ardhjen

e forcave të policisë dhe mund të mos jetë në gjendje të kontrolloje veten

por të krijoje mundësi për të lenduar punonjësit e policisë. Në këto raste

rekomandohet që në qoftë se është e mundur, të dërgohen jo më pak se dy

punonjës policie, dhe sic e përmendem me sipër, një prej tyre do ishte mire

sikur të jetë femer.

5.4.2 Proçedurat që duhet të zbatojnë patrulla e

përgjithshme e policisë dhe inspektori i policisë

në zonë, kur i afrohen vendbanimit

• Të shmangë përdorimin e borisë së mjetit dhe dritave të emergjencës

pasi mund të njoftojne dhunuesin për ardhjen e punonjësve të policisë.

Boria dhe dritat e emergjences të përdoren vetëm atëherë kur është e

nevojshme që të rritet shpejtësia e lëvizjes së mjetëve të tyre për të

arritur në vendngjarje me shpejt.
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• Të mos parkohen makinat e policisë para vendbanimit ose në një vend

ku përbën pengesë për mberritjen apo nisjen e shpejte të mjetëve të tjera

ndihmëse, ambulanca.

• Të jetë vigjilent për përsonat që mund të largohen nga vendi i ngjarjes si

dhe për armët që mund të përdoren në fshehtesi pozicione të ndryshme

në distancë.

• Pasi punonjësit e policisë të mberrijne në vendin e ngjarjes, pas trokitjes

në derë dhe ballafaqimit me ndonjë banor të asaj shtëpie, polici përgjegjës

duhet:

1. Të prezantojë veten si punonjës policie,

2. Të sqarojë pse punonjësit e policisë ndodhen prane baneses se tyre dhe

të kërkojë të hyjë në banese për të kontrolluar.

3. t’i kërkoje banorit të shtepise me të cilin po flet qe t’ia mundesoje të shohe

viktimen. Punonjësi i policisë, nuk duhet të tregojë emrin e përsonit që

ka bërë thirrjen. Mungesa e profesionalizmit mund të dergoje në kryerjen

e nja gabimi të tille, dhe mund të shkaktoja pasoja të metejshme në

viktimen qe ka telefonuar.

4. Të jetë i prerë në kërkesën e tij për ta parë viktimën dhe për të biseduar

vetëm me të, në rast se punonjësit të policisë nuk i lejohet hyrja në

vendin e ngjarjes. Nese policia ka dyshime se dhuna përseri vazhdon ai

ka të drejte të futet brenda pa mandat kontrolli në baze të fuqise qe i

jep punonjësve të policisë ligji nr.9749, dt. 04.06.2007 ”Për Policinë e

Shtetit”.

5. Nëse takimi me viktimen nuk lejohet nga pjesetare të familje, atëherë

punonjësi i policisë duhet të kontaktojë (nëpërmjet mjetëve të komu-

nikimit) me opëratorin që ka marrë telefonatën dhe t’i kërkojë atij ndihmë

për punonjës ose mjetë të tjera policie, me qëllim kryerjen normale të

detyrave të tij funksionale për rastin në fjalë.
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5.5 Pas mberritjes në vendngjarje

Pas mberritjes në vendngjarje, patrulla e përgjithshme dhe punonjësi i policisë

në zonë mund të vezhgojne me nga afer situaten. punonjësi i policisë qe arrin

në venngjarje ka përgjegjësi dhe kryen këto detyra:

1. Të trokasë në derë vetëm pasi ka kontrolluar vendin përreth baneses dhe

të sigurohet se nuk i kërcënohet jeta.

2. Të ruaje një distancë për të patur mundësi të veproje nëse punonjësi

prezantohet me ndonjë situatë të papritur.

3. Të përshtasë veprimet e tij sipas intensitetit të telefonatës që është marrë

në sallën opërative dhe emergjencës.

4. Të përgjigjet në mënyrë emergjente duke përdorur dritat e emergjencës

dhe borinë e automjetit të tyre nëse dhunuesi është prezent dhe ka ende

rrezik.

5. Të vlerësojë situatën dhe nese duket e nevojshme të kontaktoje sallën

opërative për të kërkuar forca të tjera policore për ta zgjidhur atë. është

pozitive fakti qe punonjësi i policie të kuptoje se përfshirja e tij mund

të mos jetë efektive apo e duhura, prandaj kërkimi i forcave të tjera me

të trajnuara policore do ndihmonte në dhenjen zgjidhje të situates pa

patur me tepër të lenduar.

6. Të lajmërojë sa më shpejt që të jetë e mundur të gjithë përsonat e

përfshirë në këtë situatë, nëse autori ka ikur nga vendi i ngjarjes .

7. Të vendosë rregull duke e marrë situatën nën kontroll.

8. Të ndajë të gjitha palët që janë të përfshira në incident dhe të kujdeset

qe incidenti të mos përseritet derisa forca të tjera policore të arrijnë në

vendngjarje për ndihmë.
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9. Të konfiskojë të gjitha armët e gjetura në vendin e ngjarjes në cilësinë

e provave dhe për të mbrojtur të gjithe përsonat e tjerë që janë të

pranishëm.

10. Të tregojë kujdes në mbledhjen e provave duke u siguruar qe provat nuk

janë të manipuluara nga viktimat ose dhunuesi.

11. Të japë dhe të sigurojë ndihmë mjekësore për përsonat e dëmtuar. Tra-

jnimi për të dhene ndihmën e pare mjekesore është i detyrueshem për

forcat policore, por në praktike ndihma qe ato mund të japin në Shqipëri

me mjetët në dispozicion është minimale.

12. Të bëjë kujdes dhe të sigurojë vendin e ngjarjes sipas metodikave të

”Ruajtjes së vendit të ngjarjes”.

13. Të bëjë ndarjen fizike të dëshmitarëve të rastit dhe të krijojë mundësi

për intervistimin e tyre, pa komplikuar detyrat dhe përgjegjesite e tjera.

14. Të shënojë të gjitha informatat e dhëna sa më saktë që të jetë e mundur.

15. Të evidentojë dhe vlerësojë informacionet e dhëna nga mjeku i urgjencës,

nga punonjësi social i Bashkisë ose Komunës dhe i OJF, si nëpërmjet

intervistimit, ashtu dhe dërgimit me shkrim të informacioneve prej tyre.

16. Të mbledhë dhe shënojë të gjitha provat duke përfshirë fotografitë e

dëmtimeve fizike dhe të shkatërrimeve të pasurisë.

17. Të përcaktojë nëse ekziston një shkak i mundshëm i krimit, duke u bazuar

në informatat e marra apo të gjetura në vendin e ngjarjes.

18. Të identifikojë dhunuesin dhe të bëjë arrestimin e tij/saj - nëse ekziston

një shkak ligjor.

19. Të marrë masa për kapjen e përsonit dhunues në qoftë se ai/ajo është

larguar nga vendi i ngjajres duke:

• Kontrolluar me kujdes vendin përreth për ta kërkuar vetëm ose me

ndihmën e forcave të tjera policore.
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• Marrë informata nga dëshmitaret ose përsonat qe mund të kene

ndonje informacion se ku mund të ketë shkuar ai/ajo.

20. Të kërkojë fletë arresti për autorin, për krimin (krimet), rrethanat e të

cilave i krijojnë bindje se ai i ka kryer.

21. Të përpilojë dokumentacionin e saktë dhe t’ia përcjelle organit të hetimit

për ta ndjekur çeshtjen me tej me shume hollesi.

22. Të mbajë shënim gjithë veprimet hetimore që ka kryer, nëse është kon-

statuar një veprim i dhunshëm, por agresori nuk mund të përcaktohet.

Të shënojë në raportin e tij/saj cdo veprim që ka ndërmarrë për të

parandaluar ndonjë akt tjetër dhunë.

23. Të përdorë të gjitha mjetët dhe mënyrat e mundshme për ta mbrojtur

viktimën e për të parandaluar keqtrajtimet e tjera që mund të ndodhin

dhe të marrë disa masa si më poshtë (por jo vetëm këto):

• të sigurojë mbrojtje, për përsonin që ka vene veten në rrezik për

të raportuar dhunë. Mbrojtja mund të bëhet sipas ligjit âĂĲPër

mbrojtjen e dëshmitarëveâĂİ.

• të ndihmojë viktimën, që ajo të marrë sendet e nevojshme përsonale

nga banesa - në rast se viktima vendos të largohet nga banesa e

përbashkët.

• të qëndrojë në banesë, për t’i paraprirë kthimit të dhunuesit në

banesën e përbashkët për marrjen e sendeve të tij ose të viktimës.

• të përkujdeset për sigurinë e fëmijëve nderkohe qe dhunuesi dhe

viktima, të cilet mund të jene prinderit, nuk janë në gjendje ti japin

vëmendje të mjaftueshme fëmijeve të tyre.

• të bëjë të mundur shoqërimin e viktimës dhe të fëmijëve apo pjesë-

tarëve të tjerë të familjes në një vend të përshtatshëm të sigurt duke

respektuar dhe vullnetin e viktimës.
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(për të lehtësuar punën e punonjësve të policisë dhe për ti bere viktimat të

ndihen me të sigurt dhe me mire, duhet të shfrytëzohen memorandumet

e bashkëpunimit me qendra dhe OJF që ofrojnë shërbime strehimi për

viktimat e dhunës në familje).

24. Të përfundojë të gjitha raportet e incidentit/krimit në kohë, duke shfry-

tëzuar dhe informacionet e marra nga qendrat mjekësore, OJF-të, punon-

jësit socialë dhe t’ia dërgojë eprorit përgjegjës, i cili ia përcjell menjëherë

shefit të seksionit të policisë kriminale për veprime të mëtejshme.
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Kapitulli 6 Fran QAFA

6.1 Proçedurat e Raportimit

”Drejtësia në shoqëri nuk mund të arrihet me anë të dhunës.

Dhuna shkatërron atë që përpiqet të krijojë.”

—Papa Gjon Pali II. [Paul and Quigly, 1976]

Përgjegjësitë e Patrullës së Përgjithshme nuk jane vetem qe te sigurojne

mjedisin, por edhe për përpilimin e nje raporti mbi incidentet. Pasi kryhet

trajtimi i një incidenti dhe përfundojne të gjitha proçedurat e nevojshme,

patrulla e përgjithshme e policisë përpilon ”Raportin me shkrim për incidentin”,

i cili është një dokument âĂŞ formular. Për rastet e incidenteve që kanë të bëjnë

me dhunën në familje, në formularin tip për ”Viktimën” dhe ”Dëshmitarin”, në

një hapësirë të tij plotësohet për të treguar se incidenti është rast i dhunës në

familje, duke qarkuar gjithashtu marrëdhënien ndërmjet palëve.

Gjatë përpilimit të këtij formulari punonjësi i policisë ka për detyrë:

• Të dokumentojë cdo element për secilën vepër, duke mbajtur parasysh

faktin se mund të kemi më shumë se një për shkak të përkeqësimit të

situatës.

• Të dokumentojë shkeljen e urdhërit të mbrojtjes, nëse ka të tillë.

• Të dokumentojë në proçes-verbal dhe fiksojë me fotografi cdo dëmtim,

dërmishje, skuqje në trup dhe përshkrime të shkruara të tyre.

• Të dokumentojë dhe fiksojë sipas metodikave të përcaktuara provat fizike

si p.sh.: dëmtime të ndryshme fizike në mure, dyer e dritare të thyera,

mobilje të dëmtuara, etj.
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• Të dokumentojë incidentet e mëparshme të raportuara ose jo pranë

policisë.

• Të përshkruajë (citojë) në detaje dhe jo në mënyrë të përmbledhur fjalët

e viktimës, të dyshuarit dhe dëshmitarëve.

• Të përshkruajë gjendjen emocionale të të gjitha palëve në incident.

• Të përcaktojë nëse ka pasur fëmijë, të moshuar apo përsona me aftësi të

kufizuara të pranishëm apo të lënduar gjatë incidentit.

• Të fiksojë dhe dokumentojë në proçes-verbalin e pyetjes, nëse viktima ka

qenë shtatzënë në momentin e incidentit.

6.1.1 Detyrat gjatë hetimit dhe intervistimit

Disa parime të përgjithshme, të cilave punonjësi i policisë duhet t’u kushtojë

vëmendje gjatë hetimit dhe intervistimit. Punonjësi policisë i caktuar për rastet

e dhunës në familje, gjatë hetimit dhe intervistimit duhet të ketë parasysh disa

parime të përgjithshme:

1. T’u japë përparësi rasteve të dhunës në familje, në raport me rastet e

dhunshme e jo të dhunshme, që të sigurojë mbrojten e të gjitha palëve

të përfshira në konflikt.

2. Të sigurojë që autori të kapet sa më shpejt që të jetë e mundur.

3. Të përgatisë dokumentat me prova të sakta ligjore, sa më shpejt të jetë

e mundur dhe t’ia dërgojë ato organit të hetimit për ndjekje penale të

mëtejshme.

4. Të bashkëpunojë me viktimën dhe dëshmitarin, t’i ndihmojë ata.

5. Të mbrojë viktimat dhe dëshmitarët nga kërcënimet e ndryshme.

6. Të marrë njoftim në vazhdimësi për veprimet e ndërmarra nga ana e

gjykatës, për rastet e paraqitura.
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6.1.2 Detyrat e punonjësit të policisë gjatë hetimit në

vendngjarje

Gjatë hetimit në vendngjarje punonjësi i policisë duhet të kryejë një hetim të

plotë dhe të përgatisë një raport pavarësisht nga dëshira e viktimës apo prania

ose mungesa e të dyshuarit. Ai gjatë hetimit në vendngjarje duhet të përdorë

disa teknika policore dhe të kryejë këto detyra:

• Të afrohet me kujdes në vendngjarje (sipas rastit) dhe të shohë e dëgjojë

se cfarë po ndodh përpara se të bëjë të ditur praninë e tij.

• Të përcaktojë vendndodhjen dhe kushtet e viktimës dhe të dyshuarit.

• Të përcaktojë nëse është përdorur armë, nëse në banesë apo në ambientin

përreth saj ka armë.

• T’u japë ndihmë palëve të dëmtuara dhe nëse e vlerëson, të njoftojë një

ambulancë.

• Të dokumentojë emrin dhe informacionin për të kontaktuar mjekun, tek

i cili/e cila është vizituar viktima.

• Të përcaktojë nëse ka përsona të tjerë në banesë apo ndërtesën ku është

ushtruar dhuna.

• Të mbajë vec të dyshuarin, viktimën dhe dëshmitarët përpara se t’i pyesë

ata.

• Të evidentojë në proçes-verbal deklaratat e tyre ashtu sic thuhen dhe jo

si përmbledhje të mendimeve që ka dashur të shprehë i intervistuari.

• Të dokumentojë dhe fotografojë të gjitha dëmtimet trupore.

• Të fiksojë sipas të gjitha rregullave proçeduriale gjendjen statike të

vendngjarjes (proçes-verbal, fotografi dhe skicë).
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• Të fiksojë me proçes-verbal, fotografi apo filmim armët e mjete të tjera

të ushtrimit të dhunës me cilësinë e provave materiale. Përshkrimi i tyre

në proçes-verbal duhet bërë i detajuar.

• Të marrë informacion se kush njoftoi sallën opërative të policisë. Nëse ka

patur njoftim të tillë, të sigurojë një kopje të Regjistrit të Ngjarjeve për

ditën kur është regjistruar telefonata dhe të njihet me masat paraprake

të marra.

• Të vlerësojë gjendjen emocionale të të gjithë përsonave në konflikt.

• Të vlerësojë informacionet e marra nga mjekët, punonjësit sociale të

bashkive, komunave e OJF, si pjesë e informacionit të siguruar për hetim.
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6.2 Intervistimi

Punonjësi i policisë që merret me hetimin, gjatë intervistimit të viktimës duhet

të ketë parasysh disa parime - rregulla: intervistimi i viktimës: duhet ta bëjë

viktimën që të ndjehet se deklarata e tij/saj është e rëndësishme. duhet të

tregojë kujdes për viktimën, zëri i punonjësit të policisë, shikimi dhe fjalët

që zgjedh ai/ajo, do të shërbejnë për të transmetuar këtë mesazh: policia

ndodhet aty për të ndihmuar. duhet të tregojë kujdes për sigurinë e viktimës,

ta ndihmojë atë të heqë frikën dhe të jetë më e gatshme për të bashkëpunuar

me zbatuesit e ligjit. Të mbajë gjithmonë parasysh se viktimës mund t’i jetë

thënë nga dhunuesi se, nëse ajo kërkon ndihmë askush nuk do ta dëgjojë atë.

Ta bindë viktimën se siguria e saj është prioritet për policinë dhe se viktima

nuk është fajtore.

6.2.1 Marrja ne pyetje e te dyshuarit:

Gjate procesit te marrjes ne pyetje te te dyshuarit per dhune ne familje,

punonjesi i policise duhet:

• Të intervistojë të dyshuarin në një dhomë të ndarë nga viktima.

• Të qetësojë të dyshuarin nëse ai është i nervozuar.

• t’i bëjë të ditur të drejtat që ai gëzon sipas ligjit.

• Të mos i bëjë deklarata akuzuese të cilat mund ta vendosin të dyshuarin

në pozitë mbrojtëse. Ju doni që i dyshuari të bashkëpunojë me ju gjatë

intervistës.

• Të ketë parasysh gjendjen e tij emocionale.

• Të lërë të dyshuarin të tregojë ngjarjen vetë, para se ta ballafaqojë me

informacionin që e konflikton atë.

• Të dokumentojë (shënojë) cfarëdo lloj deklarate të tij/saj.
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• Të mos i tregojë subjektit, nëse ai pyet se mos viktima e ka thirrur

policinë.

Moment shumë i rëndësishëm në trajtimin nga policia të viktimave të

dhunës është edhe pyetja e dëshmitarit që, në disa raste, mund të jetë dhe i

dëmtuari nga vepra penale. Kodi i proçedurës Penale, parashikon rregullat

për pyetjen e dëshmitarit. Në nenin 361, pika 3 thuhet: ”Ndalohen pyetjet

që ndikojnë keq në paanësinë e dëshmitarit ose që synojnë në sugjerimin e

përgjigjeve”. Në paanësinë e dëshmitarit ndikojnë për keq edhe pyetjet me tone

të ashpra dhe provokuese, të cilat mund ta bëjnë atë të tërheqë deklarimin e

bërë.

Policia, me veprimet e saj duhet të fitojë besimin e viktimës në mënyrë që

të jetë në gjendje të grumbullojë gjithë informacionin e duhur për të vazhduar

hetimin deri në fund. Përvec hetimit dhe grumbullimit të provave, roli i policisë

konsiston edhe në referimin e rastit në agjencitë e tjera që ofrojnë mbrojtje,

gjë që është përmirësuar edhe për shkak të trajnimeve të vazhdueshme vitet e

fundit. Kështu, këto përmirësime dallohen në lidhjet më të mira e referimin që

policia u ka bërë viktimave të dhunës në familje pranë institutit të Mjekësisë

Ligjore, strehëzave për gratë dhe vajzat e dhunuara, shërbimeve psiko-sociale

dhe ligjore të ofruara nga shoqëria civile etj.

Punonjësi i Policisë së Shtetit ka detyrimin ligjor, për të orientuar dhe

informuar viktimën e dhunës në familje për proçeset ligjore që mund të nisin,

mbi faktin që ajo/ai është dhunuar. Kodi Etik i Policisë shënoi një arritje në

mënyrën e trajtimit të viktimave. Praktika tregon se, nëpërmjet vendosjes së

rregullave të qarta proçedurale, autoriteti i policisë rritet dhe zgjerohet. Gratë

mund tâĂŹu drejtohen organeve përkatëse dhe të ankohen për mënyrën si janë

trajtuar nga policia. Në qoftë se gruaja raporton krimin dhe policia nuk vihet

në lëvizje, ajo mund të hapë proçes penal kundër policisë. Gjithashtu, ajo

mund të bëjë ankesë në zyrën e Avokatit të Popullit për dhunim të të drejtave

të saj.

120



6.2. Intervistimi

6.2.2 Marrja ne pyetje e deshmitareve:

Gjate procesit te marrjes ne pyetje te deshmitareve, prej punonjesit te policise

kerkohet qe:

• Të merren në pyetje të gjithë dëshmitarët vec e vec.

• Të identifikojë dëshmitarët dhe marëdhëniet e tyre me viktimën dhe të

dyshuarin.

• Të regjistrojë informacionin mbi emrat, adresat, numrat e telefonit dhe

kontaktin e emergjencës, për cdo dëshmitar të intervistuar.

• Të mbajë shënime rreth sjelljes së dëshmitarëve dhe të marrë deklarata

me shkrim nga ata.

• Të pyesë fqinjët nëse ata kanë dëgjuar ose parë dicka.

• Të marrë nga dëshmitarët informacionet e nevojshme dhe të kuptojë

nëse ata janë në dijeni të ndonjë ngjarjeje të tillë abuzimi.

6.2.3 Marrja ne pyetje e femijeve:

Nuk është e thënë që fëmijët të kenë qenë në të njëjtën dhomë dhe të kenë parë

sulmin. Edhe në qoftë se viktima ose i dyshuari thonë që fëmijët ishin sipër duke

fjetur, ka shumë të ngjarë që ata të jenë zgjuar nga incidenti dhe mund të japin

një informacion shumë të vlefshëm për abuzimin e tanishëm ose abuzimet në të

shkuarën. Gjatë intervistimit të fëmijëve duhen zbatuar me korrektësinë më të

madhe disa rregulla: Kujdes në marrëdhëniet me fëmijët! Kujdes komunikimin

me ta! Fillimisht bëhet një komunikim i thjeshtë. Pyetet për moshën, shkollën,

ecurinë në mësime dhe kur konstaton një qetësim psikologjik të fëmijës mund

ta pyesë:

1. Cfarë ndodhi?

2. Kush ushtroi dhunë?

3. Ku ishe ti kur ndodhi kjo?
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4. Kur ndodhi kjo?

5. A ka ndodhur dhe herë të tjera?

6.3 Qendrat Sociale dhe ndikimi i tyre tek

femijet

Në përiudhen qe rëndësia e fermes dhe blegtorise po binte , shumë prindërve

meshkuj iu desh qe të lëviznin në vende me të largeta për të gjetur vende punë.

Duke patur parasysh veshtiresit qe kapitalizmi sjell për familjet e thjeshta,

edhe shumë prej nenave iu desh qe të largoheshin nga shtepia për të gjetur

punë e për të ndihmuar familjen. në kohën qe të dy prindëreve iu desh qe të

largoheshin nga shtepia për të gjetur punë, fëmijet ngelen vetem, keshtu qe

ata u desh të dergoheshin nepër qendra sociale qe kujdesen për fëmijet ose

të linin me të moshuarit e shtepise për tu kujdesur për fëmijet. Kjo krijoi

një mangesi në kujdesjen e mirë të fëmijeve pasi u mungonte kujdesi dhe

vemendja e duhur prindërore. Disa prej analisteve të ketij fenomeni mundohen

të fajësojne kerkesat për liri dhe zgjerim të të drejtave të grave pasi largimi

i tyre nga shtepia krijon një situate të tille, por natyrisht qe problemi nuk

qendron në këtë pike. Femrat nuk dalin të punojne vetem për kenaqesine e tyre

por edhe për të përmbushur ato detyrime dhe nevoja ekonomike qe i nevojiten

familjes.

Edhe pse të qenit prind është një përgjegjesi qe u përket dhe ndahet mes

të dy prindërve, fakti me i rëndësishem është angazhimi i tyre. Fëmijet kanë

nevoje për angazhim, përqendrim të kohës për tu kujdesur, energji, dhe, mbi

të gjitha, vetveten. Të qenit prind nuk mund të kryhet nga distanca me ane të

telefonit, pak rëndësi se sa e embel apo të shpeshta telefonatat mund të jenë,

por kerkon prezencen fizike të prindërve biologjike ose biresues. Mbikeqyrja e

institucioneve të vogla dhe shtepive në të cilat ndodh kujdesi për fëmijet nga

ana e qeverise ose organizatat sociale për të kontrolluar e siguruar një vend të

paster dhe për të diktuar ato kujdestare qe janë dhunues të fëmijeve është një
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Figure 6.1: Marre nga [e Shendetesise, 2014]

proçes i veshtire dhe si i tille neglizhohet komplet. Nuk duhet të na suprizoje

fakti qe në këto institucione qe përdoren për tu kujdesur për fëmijet ,gjatë

kohës qe prindërit janë në punë dhe nuk kanë mundësi të kujdesen për to, të

këtë kujdestare abuzive me apo pa keqdashje.

Sigurisht qe situata e veshtire financiare për shumë familje nuk le me tepër

opsione për ta sesa të zgjedhin këto qendra kujdestarie publike ose private për

fëmijet. Edhe pse këto qendra janë të aprovuara nga institucionet përkatese

për të kryer këto funksione, përseri ndeshim shumë raste ku abuzimi me fëmijet

është prezent dhe një problem qe nuk adresohet nga asnjëra pale. Githsesi,

në duhet të mbështësim prindërit qe mundohen të gjejne mbështëtje nga

korporata dhe qeverite nëse nuk kanë mundësi të shpenzojne vete me tepër

para në përkujdesjen e fëmijeve.

Me kritikat e bera ndaj ketyra qendrave nga shoqëria civile, prindërit kanë

gjetur menyra të ndryshme për tu kujdesur për fëmijet e tyre pa vene në rrezik

punën e tyre. një prej ketyre metodave është ajo e vizitave të shpeshta dhe

surprize të prindërve në këto qendra për të parë fëmijet e tyre dhe gjithashtu

për të qene me afer nevojave tyre. në disa vende prindërit edhe zevendesojne

punonjësit e ketyre qendrave për disa ore në jave, duke bere qe kostoja e
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opërimit të ketyre qendrave të jete me e ulet. Kjo menyre siguron prindërit për

menyren se si opërojne këto qendra dhe për të parë nga afer cfare i nevojitet

fëmijes për të ndjere vemendjen qe prindërit duan ti kushtojne. Edhe nëse

prindërit mund të divorcohen, ato përseri mund të kujdesen për fëmijen me

ane të ketyre qendrave duke e bere me radhe viziten dhe përkujdesjen javore.

Nderkohë qe prindërit kanë mundësi të njohin me mirë prindërit e fëmijeve të

tjere në të njëten faze zhvillimi, krijohen lidhje shoqërore mes tyre. këto lidhje

krijojne mundësi bashkepunimi për ti bere këto qendra me të përgjegjshme

dhe të kujdesshme për fëmijet.

Mbi të gjitha, ka shumë rëndësi mosha e fëmijeve. Fëmijet nen moshen dy

vjec janë shumë të ndjeshem ndaj të qenit larg prej prindërve të tyre. Disa

kerkime shkencore në qendrat sociale për përkujdesjen e fëmijeve në shtete të

huaja konkludojne se fëmijet qe dergohen në këto qendra në një moshe fare të

vogel, nuk arrijne të maturohen në adoleshente të formuar sic duhet.

Në njërin prej ketyre studimeve1.[Frost, 2005] rezulton se fëmijet qe kalojne

shumë kohë në këto qendra sociale janë me pak të prirur se fëmijet qe kalojne

kohën me prindërit e tyre në shtepi në shumë aspekte. Studimi i krye me

studentet e klasave të treta dhe rezultatet ishin thuajse bindese se fëmijet qe

frekuentonin qendrat sociale për përkujdesjen e fëmijeve kishin një mospelqyerje

nga fëmijet e tjere dhe përformanca e tyre në provime ishte me e dobet se

ajo e fëmijeve të tjere. Ky studim të le të mendosh për efektivitetin e ketyre

qendrave në një këndveshtrim të gjatë. nëse prindërit nuk mungojne në shtepi

dhe nuk janë abuzive, atëhere është me mirë qe fëmijet të rriten në ambjentete

e shtepise. fëmijet me të moshuar, rreth moshes dy deri kater vjec mund ta

përballojne me mirë qendrimin në qendrat sociale për fëmijet, por përseri ato

do kenë mangesi në formimin e përsonalitetit të tyre.

Është e panevojshme dhe pa rezultat shikimi mbrapa për të parë se pse

situata ka arritur në këtë gjendje, por duhet të merren masa të tjera për të

ndryshuar rregullat dhe ligjet e punës në vend për tiu lejuar prindërve me

shumë mundësi për tu përkujdesur për fëmijet. Disa fajësojne zhvillimin dhe
1Shiko studimin e Deborah Lowe Vandell dhe Mary Anne Corasaniti mbi lidhjen e

femijeve pas klases se trete me funksionin e sherbimeve sociale, academik, dhe social.
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Figure 6.2: Marre nga [Parlamenti, 2011]

forcimin e lëvizjeve për të drejtat e grave, një pjesë fajëson ngritjen e një

shoqërie materialiste dhe lakmuese. këto dhe gjithashtu faktore të tjere të

kombinuar kanë arritur të krijojne një sistem qe i nenvlereson fëmijet dhe

përkujdesjen ndaj tyre. Gjithsesi, edhe gratë duhet të kenë po të njëjtat të

drejta si edhe meshkujt, prandaj dhe ata kanë të drejtë të jenë materialiste

ashtu si dhe meshkujt. Por, lakmia dhe paqja e përjashtojne njëra-tjetren.
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6.4 Përgjegjësite mbi Institucionet përkatëse

Urdhëri i mbrojtjes ne të shumten e rasteve nësë zbatohet, është keqinterpretuar.

Në me tepër së gjysmen e rasteve, kundër asaj që detyron ligji, janë femrat ato

që duhet të largohen nga shtëpia pasi sigurojne urdhërin e mbrojtjes dhe jo

dhunuesi2.[9669 and OSCE, 2006] Viktimës i duhet të lere shtëpine së bashku

me fëmijet për të gjetur strehë për këte rast emergjence dhe pa ndonje ndihmë

ekonomike, ndërkohe që partneri dhunues vazhdon të jetoje ne shtëpi pa asnje

pasoje3. Largimi nga shtëpia bashkëshortore nuk i përkët femrave së bashku

me fëmijet që kerkojne dhe marrin urdhërin e mbrojtjes, por përsonit që ka

abuzuar me ta. Disa organizata kanë filluar të përpiqen të bejne nje fushate

kundër krijimit të strehave për femrat e dhunuara sepse këto femra nuk duhet

të ikin prej shtëpise së tyre, por duhet të jene meshkujt ata që detyrohen të

largohen. Duke u larguar nga shtëpia e tyre për të gjetur nje strehë, femrat i

krijojne vetës edhe nje problem tjetër pasi vene vetën përballe nje problemi të

madh, akomodimi ne nje strehë ku mund të pushojne të sigurte së bashku me

fëmijet e tyre- ne mungese të ndihmës nga familja.
2Neni 11. Efektet e urdherit te mbrojtjes.

1. Pavarësisht prej ndonjë urdhri apo vendimi tjetër të nxjerrë nga gjykata apo ndonjë
institucion tjetër, urdhri i mbrojtjes që përmban masat e mësipërme do të nxirret me
vendim gjykate për rastet e parashikuara nga ky ligj.

2. Urdhri i mbrojtjes ose urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes, i nxjerrë me vendim gjykate,
apo përfundimi i efekteve të tij nuk cenon në mënyrë të përhershme të drejtat e
pronësisë apo të kujdestarisë.

3Neni 12. Organi kompetent per leshimin e urdhrave mbrojtes ne rastin e
dhunes ne familje

1. Organi kompetent për lëshimin e urdhrave mbrojtës në rastin e dhunës në familje
është gjykata e rrethit gjyqësor, seksioni familjar. Për të vendosur sigurimin e masave
mbrojtëse të përmendura në nenin 10 të këtij ligji, gjykata lëshon urdhra mbrojtjeje
dhe urdhra të menjëhershëm mbrojtjeje.

2. Pala e interesuar mund tâĂŹi kërkojë gjykatës, sipas rastit, konform dispozitave të
këtij ligji, lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, pa kërkuar paraprakisht nxjerrjen e urdhrit
të menjëhershëm të mbrojtjes.

3. Pasi gjykata të ketë lëshuar një urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje, pala e interesuar
mund të kërkojë lëshimin e një urdhri mbrojtës, siç parashikohet në këtë ligj. Urdhri
mbrojtës përkatës shërben për të rikonfirmuar vazhdimësinë e urdhrit të menjëhershëm
të mbrojtjes, si dhe siguron masat mbrojtëse të përcaktuara në nenin 10 të këtij ligji.
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Por, moskrijimi i strehave nuk është rruga e duhur. Edhe ne vendet me të

përparuara ne këte drejtim që kanë nje numer shumë me të vogel incidentesh të

dhunës ne familje, ekzistojne strehat e akomodimit dhe rehabilitimit për këto

femra. Madje, ne këto vende ekzistojne dhe streha rehabilitimi për meshkujt

abuzive, sepse edhe ato mund të ndjejne mungesen e fondeve për të gjetur nje

strehë tjetër.

6.4.1 Ngritja e strehave te reja

Përgjegjesite për implementimin e ligjit ”Për Dhunën ne Familje” i përkasin

shumë institucioneve dhe janë të shpërndara për ta bërë zbatimin e tij me

sukses me të lehte, por kjo nuk ka qene punë e lehte për tu kryer plotesisht

nga anjera ministri që mbart përgjegjesi për mbarevajtjen dhe zbatimin e

kodit penal dhe civil. Rolin kryesor ne luften ndaj dhunës ne familje e mban

Ministria e punës, Ceshtjeve Sociale dhe Mundesive të Barabarta. Kjo ministri

punon për eliminimin e këtij fenomeni duke krijuar dhe vene ne punë projekte

dhe strategji të ndryshme ne bashkëpunim edhe me ministrite dhe zyrat e tjera

të shtetit. Detyra e trajnimit të ekspërteve për dhunën ne familje i takon kësaj

ministrie gjithashtu, me fonde të ofruara nga vendet përendimore por që nuk

kanë gjetur rrugen e duhur për tu bërë me tepër së nje projekt.

Janë ofruar shumë fonde për krijimin e strehave të përhershme për viktimat

e dhunës ne familje dhe për rehabilitimin e partnereve abuzues, por asnje prej

këtyre qendrave nuk është krijuar — ose nësë janë krijuar kanë ngelur thuajse

jashte funksionit. Ministria e Drejtësise akoma nuk ka bërë sa duhet për të

garantuar trajnimin e punonjesve ne sistemin e drejtësise për shqyrtimin e

rasteve të dhunës ne familje, por as nuk ka siguruar ndihmë ligjore falas për

viktimat e dhunës ne familje. këto viktima nuk janë gjithnje gra, por mund të

jene edhe fëmije të cilet nuk arrijne të gjejne nje avokat për ti ndihmuar me

kuptimin e procedurave ligjore dhe asistimin e tyre gjatë gjithë procesit hetimor.

Duke qenë kaq të varur nga shteti dhe ndihma e dhënë prej institucioneve të

tjera dhe duke qenë të papunë, si fëmijet ashtu edhe gratë nuk i përballojne

nga ana financiare asnjë prej shërbimeve që mund të ofrojnë avokatët ose
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psikologët.

Ministria e Arsimit, Rinise dhe Sporteve ka si detyre që të përgatise dhe

të zbatoje plane për të edukuar fëmijet mbi dhunën ne familje që ne moshe të

vogel, ne ciklin para-universitar. përgatitja e këtyre materialeve behet e ditur

që është filluar pas vitit 2012, por akoma nuk është dukur dicka konkrete dhe

premtuese ne materialet ne përdorim.

Fitimi i statusit të vendit kandidat për në BE nuk vjen pa asnjë kosto.

Shqipërise i duhet të plotesoje disa kritere për tu pranuar. Këto kritere duhen

plotësuar pa marrë parasysh nëse do ishin në të mirë ose do miratoheshin prej

qytetarëve Shqiptare. Disa prej këtyre kritereve janë të lidhura ngushte me

punën e kryer drejt eliminimit të fenomenit të dhunës ne familje dhe ndihmës

që u jepet viktimave të kësaj forme abuzimi. Me 26 Nëntor të vitit 2009

Parlamenti Europian (PE) miratoi nje rezolute4 që konsideronte të gjitha

format e dhunës seksuale ndaj femrave, duke përfshire përdhunimin brenda

marredhenjes martesore dhe lidhjeve të tjera, dhe gjithashtu abuzimet seksuale
4

• I kerkon shteteve anëtare të përmiësojnë kornizën ligjore për të luftuar cdo formë të
dhunë ndaj grave.

• Kërkon prej komisionit të paraqesë përpara PE dhe KE një plan më të përshtatshëm
për BE për të luftuar të gjitha format e dhunës ndaj femrave.

• Kërkon prej Komisionit dhe vendeve anëtare te sigurojë viktimave femra te dhunës
në familje akses të plote dhe të mjaftueshëm për mbrojtje, pa dallim kombësie apo
përfshirjen në hetime policore.

• Kërkon prej KE dhe Komisionit që të krijojnë një bazë të qartë ligjore ku mund te
mbështeten viktimat për të luftuar cdo forme te dhunës ndaj femrave, ku përfshihet
dhe trafikimi i femrave.

• Kërkon Komisionit dhe vendeva anëtare te fillojne punen per te gjetur menyren si te
mundin dhunen ne familje, qoftë duke përdorur menyra te reja, masa parandaluese
ose fushata sensibilizimi.

• Vë një theks te qarte mbi rendesine e trajnimit efikas te atyre qe merren me trajtimin
e viktimave femra te dhunes ne familje, duke perfshire ketu perfaqesuesit e sistemit
te drejtesise dhe forcat e policise, se bashku me gjykatat, spitalet, punedhenesit dhe
sindikatat.

• Nxit vendet anetare te njohin dhe te cilesojne abuzimin seksual dhe perdhunimin,
duke perfshire marredheniet ndermjet partnereve te martuar ose jo te martuar, si
krim ne rastet kur viktima nuk ka qene ne konsensus. Dhunim i tille duhet te ndiqen
penalisht menjehere pa qene nevoja te behet kerkese speciale nga viktima.
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të kryera nga anetaret meshkuj të familjes, si krime dhe vepra qe detyrojne

policine dhe organet e drejtesise te ndjekun penalisht dhunuesin. [PE, 2009]

Miratimi i kësaj rezolute nenkuptoi që abuzimi seksual të konsiderohej krim

ne të gjitha shtetet anetare. Rezoluta gjithashtu përcaktonte së shteti duhet të

garantoje ndihmë ligjore falas për viktimat e kësaj dhunë, duke nxitur femrat

të raportojne rastet e abuzimit seksual ndaj tyre dhe që të bejne padi penale

ndaj dhunuesve dhe jo vetëm të kerkojne divorc ose urdhër mbrojtje.

Institucioni tjetër me nje përgjegjesi të larte për të përmirësuar shërbimin

ndaj viktimave të dhunës ne familje është Ministria e Shendetesise. Nje ndër

premtimet e para të kësaj ministrie ka qene të beje trajnimin e stafit mjekësor

që të beje rregjistrimin e incidenteve të dhunës ne familje dhe të siguroje

shërbim të specializuar për këto viktima. [Beqaj, 2015] Megjithate, kjo reforme

pritet të realizohet ne shkalle të gjere pasi akoma nuk përdoret ne të gjitha

klinikat.

Me përjashtim të disa spitaleve private dhe atyre shteterore ne kryeqytetet

e të dy shteteve, spitalet e tjera ne vend nuk kanë kapacitetin e duhur dhe

as infrastrukturen për të siguruar shërbim të specializuar për këto paciente,

prandaj ato trajtohen njesoj si gjithe pacientet e tjere. Mostrajtimi i këtyre

pacienteve nga nje staf i specializuar që munden të plotesojne dhe formularet e

duhur, ka qene nje e mete qe krijonte shtyrje dhe probleme ne seancat gjyqësore

që ndodhnin disa muaj pas trajtimit nga stafi mjekësor. Shtyrjet e seancave

ndodhnin si shkak i mungeses se dokumentacionit si prove ne rast kerkëse për

urdhër mbrojtje5.[9669 and OSCE, 2006]
5Neni 15. Provat ne procesin gjyqesor

1. Provat që duhet t’i paraqiten gjykatës mund të jenë: dëshmi, raporte të policisë, raport
mjekësor, akt-ekspertimi, ekzaminime dhe shpjegime/pohime të palëve, dokumente të
tjera të lëshuara nga punonjësit e zyrës së shërbimeve sociale pranë njësive vendore,
dokumente të lëshuara nga persona juridikë OJF, të regjistruara sipas dispozitave në
fuqi.

2. Kur nga të dhënat e kërkesës bëhet e qartë se komisariatet e policisë, organet e
pushtetit vendor apo qendrat shëndetësore kanë prova shkresore lidhur me ushtrimin
e dhunës në familje, ato lëshojnë menjëherë një kopje të certifikuar (kopje me vulë)
për këtë në bazë të kërkesës së paraqitur nga kërkuesi ose të vetë gjykatës. Në rast të
moslëshimit të dokumentit të mësipërm, personat përgjegjës do të mbajnë përgjegjësi
ligjore, sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Administrative.
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Ligjet e miratuara nga parlamenti Shqiptar dhe institucionet ndërkombetare

ne të cilat Shqipëria është anetare, i japin dispozita dhe detyra ligjore edhe

qeverise lokale për të ndihmuar ne eliminimin e fenomenit të dhunës ne familje

dhe ndihmën e viktimave të kësaj forme abuzimi.[9669 and OSCE, 2006] Ligji i

detyron qeverite lokale të garantojne shërbime për viktimat e dhunës ne familje,

por ngritja e këtyre strukturave deri me tani ka deshtuar thuajse plotesisht me

përjashtim të disa qyteteve6.

3. Kur nuk disponon të gjitha provat e parashikuara në pikën 2 të këtij neni, gjykata
lëshon me vendim urdhrin e mbrojtjes, bazuar vetëm në përshkrimin e rrethanave
dhe fakteve në të cilat është kryer dhuna në familje, duke u bazuar në bindjen e vet.

6Neni 17. Vendimi i gjykatës për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes
Gjykata mund të lëshojë me vendim një urdhër mbrojtjeje vetëm ndaj

dhunuesit të përmendur në kërkesë-padi. Ky vendim përmban vetëm masat
mbrojtëse që përshkruhen në nenin 10 të këtij ligji. Gjykata lëshon me vendim
urdhrin e mbrojtjes duke caktuar një ose më shumë prej masave të përcaktuara
në nenin 10 të këtij ligji, nëse vërteton se:

1. ekzistojnë dyshime të arsyeshme për të besuar se dhunuesi përbën rrezik për kryerjen
e ndonjë akti të dhunës në familje;

2. lëshimi i urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate është i nevojshëm për të mbrojtur
sigurinë, shëndetin, mirëqenien e viktimës/ave, urdhër në të cilin, përveç kërkuesit,
gjykata çmon se mund të përfshihen edhe persona të tjerë, me të cilët kërkuesi ka
lidhje familjare ose intime, që mund të bëhen shkak për ushtrimin e dhunës ndaj
këtyre të fundit.

Gjykata nuk mund të refuzojë lëshimin e urdhrit të mbrojtjes për shkak të një
procesi tjetër gjyqësor , ku përfshihet njëra prej palëve. Vendimi përfundimtar
i gjykatës për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, i cili, përveçse përmbush kërkesat
e nenit 310 të Kodit të Procedurës Civile, përmban:

1. masën e caktuar nga gjykata;

2. kohëzgjatjen e masës, e cila nuk mund të jetë më e gjatë se 12 muaj, por me të drejtë
shtyrjeje;

3. njoftimin se shkelja e urdhrit të mbrojtjes, të lëshuar me vendim gjykate, përbën
vepër penale në kuptim të nenit 320 të Kodit Penal;

4. njoftimin për të drejtën e ankimit ndaj urdhrit të mbrojtjes, të lëshuar me vendim
gjykate, brenda 15 ditëve nga shpallja apo marrja dijeni e tij.

Urdhri i mbrojtjes, i lëshuar me vendim gjykate, i njoftohet menjëherë dhunue-
sit, i cili nuk ka qenë i pranishëm gjatë seancës gjyqësore, sipas nenit 316 të
Kodit të Procedurës Civile. Viktima duhet të pajiset nga gjykata me dy kopje
të vendimit origjinal, në mënyrë që njërën prej tyre ta mbajë për vete dhe
tjetrën ta vërë në dispozicion të policisë në momentin që paraqitet nevoja.

Gjykata, brenda 24 orëve pas lëshimit të urdhrit të mbrojtjes me vendim
gjykate, u dërgon nga një kopje të tij personave në vijim:

1. viktimës dhe personave të tjerë të shënuar në vendim;
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Rishfaqja e nje forme tjetër e dhunës ne familje, që nuk ka qene e përhapur

me heret por së fundmi është shfaqur me tepër dhe ne zona të ndryshme. [Panorama,

2013] Shfaqja e fenomenit të detyrimit të gruas për të prostituar ne kembim të

parave është shqetesuese, por këto raste raportohen me shpejt nga femrat.

Strehat për tiu ardhur ne ndihmë viktimave të dhunës ne familje janë

hapur gjithnje vetëm me financimet e huaja. Parate e taksapaguesve Shqiptare

nuk e gjejne asnjehere deren e këtyre strehave, por gjithnje keqpërdoren nga

drejtuesit e institucioneve shteterore. Pa këto fonde që vijne nga organizata të

huaja, qendrat e vetme që mund të ndihmojne viktimat e dhunës ne familje

do mbylleshin shumë shpejt, ashtu sic kane rrezikuar të mbyllen disa here të

tjera që u lane ne meshiren e qeverise Shqiptare. përvec vemendjes mediatike

që qeveria i ka kushtuar këtij fenomeni, ka qene i pakte ndikimi i saj ne

përmirësimin e situates.

Fenomeni i dhunës ne familje është i pranishem ne shoqerine Shqiptare

prej nje kohe të gjatë, dhe eliminimi i tij kerkon kohe dhe përkushtim nga

shoqeria civile, qeveria qendrore dhe ajo lokale. Me mbeshtetjen dhe shtytjen

e institucioneve ndërkombetare, kjo detyre behet me e lehte dhe me e real-

izueshme. Trajtimi i temes së dhunës ne familje vetëm ne aspektin juridik

do ishte i paplote nësë nuk merret parasysh edhe efekti shoqeror pasi është

nje problem që nuk mund të gjeje zgjidhje vetëm me ane të miratimit dhe

implementimit të reformave ligjore. Zbatimi i ligjit nga secila pale ne shërbim

të viktimave të dhunës ne familje, e ben me të lehte izolimin e fenomenit dhe

me vone eliminimin e tij.

Përvec veshtiresive që paraqiten ne gjetjen e nje strehe nga vete viktimat dhe

me pas pranimin ne nje strehë shteterore, ose ato që drejtohen nga organizatat

jo fitim-prurese, sipas viktimave ka nje problem qe eshte me shqetesues. Sipas

viktimave dhe raporteve te te afermeve te tyre, veshtiresia me e forte qendron

2. prokurorit, nëse ka bërë kërkesë;

3. zyrës së shërbimeve sociale të njësive vendore, ku janë me banim të përhershëm apo
të përkohshëm viktima dhe personat e tjerë të përmendur në vendim;

4. komisariatit të policisë në rajonin ku janë me banim të përhershëm apo të përkohshëm
viktima dhe personat e tjerë të përmendur në vendim.
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ne përiudhen pasi keto femra ose femije largohen nga strehat e rehabilitimit.

Për shkak të fondeve të pakëta që kanë ne dispozicion këto streha, ato nuk

janë ne gjendje të sigurojne mbeshtetje e strehim për viktimat për nje kohe të

gjatë ose per nje numer te larte kerkuesish per ndihme. Pasi dalin nga këto

qendra rehabilitimi, këto femra së bashku me fëmijet e tyre e gjejne vetën

të vetmuar, të izoluar nga aksesi ne ndonje ndihmë financiare ose sociale, pa

vendstrehim ne shumicen e rasteve, dhe pa vend punësimi. Disa prej këtyre

femrave përfundojne përsëri ne situaten që ishin përpara së të gjenin strehim

ne qendrat e rehabilitimit.

Edhe nësë do u jepej ndihmë ekonomike nga qeveria këtyre familjeve që

janë të divorcuara për arsye të dhunës ne familje, ajo është minimale. Me

”Ndihmë ekonomike” kuptojme mbeshtetjen ne para dhe natyre per individet

me status te vecante dhe per familjet ne nevoje7. Deri ne vitin 2010 shuma që u

paguhej këtyre familjeve ishte rreth 22 Euro. [Amnesti International, Shqiperi,

2013] Kjo asistence ekonomike nuk arrin t’i ndihmoje familjet për të paguar

as cmimin e energjise tashme që kryerja e pageses se saj po detyrohet me të

gjitha mënyrat nga qeveria. Nje femer qe deshiron te largohet nga nje partner

i dhunshem i duhet të paguaje takse edhe sistemit gjyqësor për shqyrtimin e

ceshtjes, i duhet të paguaje para nga xhepi i tyre edhe atyre që e ndihmojne

me fëmijet e saj.

Qeveria pandeh së i ka zbatuar këto ligje dhe ka respektuar dinjitetin e

gjithe qytetareve duke i ndihmuar viktimat e dhunës ne familje, por ne të

vertete kjo nuk është bërë ne mënyre sistematike. Për të qene e efektshme,

këto reforma duhet të kryhen sistematikisht ne cdo qytet e fshat, e jo vetëm

ne qendrat kryesore urbane, aty ku presenca e fenomenit është edhe me e ulet

së ne zonat rurale, sipas statistikave.

Nese dy persona provojne dashuri, atëhere ato synojne t’i privojne objektit
7Ndihma ekonomike si përcaktim ligjor parashikohet në Ligjin nr. 9355 te datës

10.03.2005 ”Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, si dhe në aktet nënligjore të dala
në zbatim të këtij ligji. Ky ligj, përcakton sistemin e ndihmës dhe të përkujdesjes shoqërore
për të dhënë ndihmë ekonomike familjeve të shtetasve shqiptar, të cilëve ju mungojnë të
ardhurat dhe mjetet e jetesës krejtësisht ose i kanë ato të pamjaftueshme. Në rastet kur
është e nevojshme dhe e mundshme, në vend të ndihmës ekonomike ose si shtesë e saj,
ofrohen shërbime publike të përkujdesjes shtetërore. [Avokati i Popullit, Shqiperi, 2012]
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”dashurinë” e lirë dhe ta mbaje atë nën kontroll. një dashuri e tillë nuk të dhuron

jetë, por ajo e ndrydh, e vret, e mbyt, e shkatërron atë. Kur njërezit flasin për

dashurinë, ata zakonisht e keqperdorojne ketë fjale. Historia e botes se zhvilluar

perendimore të dy mijevjecareve të fundit deshmon për shfaqje të tmerrshme

të egërsise se prindërve ndaj fëmijeve të tyre- duke filluar me ndeshkime fizike

dhe perfunduar me tallje ndaj psikikes se tyre,- per qëndrimin e tyre indiferent,

sadist dhe shprehje të hapur pronesie ndaj tyre, saqë detyrohesh ta pranosh se

prindërit që i duan fëmijet e tyre, mund të thuhet se janë pa përjashtim, se sa

rregull.[Weiss, 2004]

E njëjta gje mund të thuhet edhe për martesën. A është e bazuar ajo

të dashuri ose, sipas traditave të se kaluares, të zakonet ekzistuese ose është

martesë me llogari, por dashuria reale ndaj njëri-tjetrit perfytyrohet si për-

jashtim. Ajo që në të vërtetë është llogari, zakon, interesa të perbashketa

ekonomike, afeksion i perbashket ndaj fëmijeve, varësi reciproke ose armiqësi

reciproke ose frikë, pranohet si ”dashuri”; derisa njëri prej partnereve ose të dy

bashke, e pranojne se ata nuk dashurojne.
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Kapitulli 7 Fran QAFA

7.1 Ekonomia dhe Dhuna në Familje

”Ashtu si ndjenja e dashurisë dhe mirësisë, edhe cdo ndjenjë

tjetër si urrejtja e lakmia lindin brenda individëve. Nëse i lejon që

këto ndjenja të zhvillohen brenda tij, do e shtyjnë të kryejë krime

dhe drejt dhunës, dhe cdo kuptim i besimit dhe qëllimit të mirë do

zhduken. ”

—Xun Zi [Watson, 2013]

Femrat përbëjne një përqindje të larte të popullsise, në disa vende popullsia

është me e larte në femra se në meshkuj. Por forca punetore është pothuajse

në të gjithe boten me e ulet për seksin femer, pa bere krahasime për pozicione

të caktuara pune. Nëse e gjithe kjo force punetore që përbëjne femrat do

futej në pune atehere ekonomia e cdo vendi do rritej me një përqindje të

larte. nëse nivelet e punesimit të paguar të grave në Europe do rritej në të

njëjtin nivel me ate të meshkujve, atehere ekonomia Europiane Gross Domestic

Product (GDP)[Coyle, 2014] do rritej me 13 përqind1.[Daly, 2007] në 15 prej

ekonomive me të medha në zhvillim e sipër, të ardhurat për koke do rriteshin

me 14 përqind deri në 2020 dhe deri në 20 përqind deri në vitin 20302.[Kristof

and WuDunn, 2009]

Kërkimet në efektin mbi ekonomine e vendit të pabarazise se femres dhe

meshkujve kanë qenë të shumta dhe që të gjitha sugjerojne se ky efekt është i
1Shiko botimin e Goldman Sachs studiuar nga Kevin Daly, te vitit 2007. Libri ben nje

nderlidhje mbreselenese ndermjet pabarazise, rritjes ekonomike dhe plakjen e popullsise
boterore.

2Vende si Bangladeshi, Brazili, Kina, Egjipti, india, indonezia, irani, Nigeria, Meksika,
Pakistani, Filipinet, Republika e Korese, Rusia, Turqia dhe Vietnami.Nje botim tjeter i
financuar nga Goldman Sachs.

134



7.1. Ekonomia dhe Dhuna në Familje

ndjeshem. nëse diskriminimi kundrejt femrave që punojne dhe që menaxho-

jne nuk do vazhdonte, produktiviteti për cdo punetor do rritej me rreth 40

përqind3.[Bank, 2011] Efekti nuk ndihet vetem në produktivitetin dhe efek-

tivitetin e punes se punetoreve, por edhe në madhesine e forces punetore në

vend. Llogaritjet dhe supozimet e studjuesve konkludojne se forca punetore

e Europes do këtënjë mangesi pre 24 milion punetoreve sepse grate nuk jane

trajnuar sic duhet dhe meshkujt zgjedhin industri të tjera nga ato ku forca

punetore kërkohet aktualisht.

Nëse nuk ndryshon menyra se si femrat trajtohen nga kompanite dhe nuk

punesohen femra në të njëjtin nivel sa edhe meshkuj, atehere Europa do vuaje

nga një mungese e madhe të forces punetore4.[Bank, 2011] Në vetem 28 vite

(1980-2008) vetem 552 milion femra iu bashkuan forces punetore të botes. Sot

në cdo dhjete punetore, kater prej tyre jane femra5.[Bank, 2011] Në Shqipëri,

si në kohet e qeverisjes komuniste apo mesjetare deri në njëfare mase, sjellja

ekonomike përcaktohet nga parimet etike të kohes. Situata nuk ka ndryshuar

dhe aq në zonat në qytetet larg qendres se vendit. Në një analize të revistes

ekonomike Fortune 500, që studjon kompanite me të suksesshme të botes,

tregohet se kompanite me përqindjen me të madhe të përfaqesuesve femra

në pozicionet e menagjimit i dhane kompanive një avantazh të fitimeve prej

34 përqind me lart se kompanite që kishin një numer shume me të vogel

përfaqesues femra.[(Firm), 2004]

Femrat jane të afta të sjellin vete ndryshimin jo vetem për ta por edhe

në shoqeri. nëse grate që punojne nepër ferma arrijne të sigurojne resurse të

mjaftueshme për të mbajtur fermat dhe për të mbjellat, atehere ato do arrijne

të prodhojne shume me tepër, duke i bere familjet e tyre me pak të rrezikuara

nga varferia dhe të garantoje një jetese me të mire për familjen.

Statistikat e kompanive në bote tregojne se vetem 18.3 përqind kishin një

menagjere femer në nivelet e tyre të larta të hierarkise korporative. Femrat
3Raporti i leshuar nga Banka Boterore mbi gjendjen e pabarazise dhe zhvillimin ekonomik.

Tema e pabarazise se gjinive ne fushen e biznesit ka qene nje nder pikat ne fokus te
organizatave ekonomike.

4Po aty, fq.238
5Po aty
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Figure 7.1: Marre nga [Sanxhaku, 2014]

përbëjne 31 përqind të forces punetore me kohe të plotë në keto firma. Por

raporti i forces punetore me të dy gjinite ndryshon në baze të profesionit dhe të

industrise. në industrite e prodhimit të produkteve, përqindja e forces punetore

të gjinise femer arrinte vetem 9.96.[Simavi et al., 2010]

Në industrine e ndertimit femrat përbëjne thuajse të njëjten përqindje

dhe rreth 12 përqind në ingjinjëri. Femrat zene një përqindje me të larte në

industrine e shërbimeve financiare dhe të biznesit. Keto të dhena sugjerojne se

të paturit një force punetore me të larte se ajo prezente në të gjitha nivelet e

kompanise, që nga punetoret e thjështë e deri tek pozicioni i menagjerit, krijon

me tepër të ardhura për kompanine dhe gjithashtu përmireson ambjentin e

punes.

Por, ku mund të ndihet influenca e përmiresimit të raporteve mes meshkujve

dhe femrave në ambjentet e punes me ate në familje? Studimet kërkimore në

këtëfushë tregojne se mbajtja me e larte e të ardhurave të familjes nga një
6Banka Boterore, Enterprise Survey on gender.
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femer ndikon në një jete me të mire për fëmijet e familjes7.[Bank, 2012]

Qeveria Shqiptare ka marrë një mase për të rritur të ardhurat që merren

nga femrat në familje, sic është ajo e ndihmës ekonomike të familjes. Me parë

kjo shume parash terhiqej nga i zoti i familjes, por tani parate mund të terhiqen

vetem nga femrat e familjes. Ky është një përmiresim, por në praktike nuk

duket sikur sjell ndonjë ndryshim të madh pasi edhe pse është femra ajo që i

terheq parate nga institucionet përkatese të shtetit, mund të jete përseri i zoti

i familjes ai që e menaxhon ate shume parash. Kjo mase behet si përpjekje e

qeverise për të ulur dhunën në familje dhe ate me baze gjinore.

Nëse femrat zoterojne me tepër prona dhe me tepër prej të ardhurave

të familjes, atehere ato do ishin në gjendje të kishin me tepër influence në

vendimet dhe veprimet e ndermarra nga pjesëtaret e tjere të familjes. Një

politike e re e hartuar për të trajtuar fenomenin e dhunës në familje është

Vrojtimi Kombetar për dhunën në Familje. Fushatat me tematike të tille

kanë marrë natyre me ndryshe pasi nuk po e luftojne dhunën në familje duke

sensibilizuar vetem grate apo duke i mesuar ato si të shmangin dhunën ndaj

tyre apo ate në familje në përgjithesi. Tratativat e shtetit kanë qenë që të

sensibilizojne dhe të udhezojne burrat për tu përmbajtur e për të kuptuar

vlerën e gruas për shoqerine tone. Keshtu, një nder përpjekjet e shtetit tone

ka qenë udhezimi që nëse një grua ka marrë urdher mbrojtjeje nga organet e

gjykates, ndihma ekonomike i shkon menjëhere gruas.

Grate e gjejne veten shpesh të pranojne edhe oraret e veshtira të punes

për arsye se jane shume me të rrezikuara se meshkujt për të humbur vendin

e punes.[Carreon et al., 2013] Femrat nuk jane të rregjistruara dhe jane të

pambrojtura nga ligjet e punesimit, dhe si pjesa me e madhe e forces punetore

në Shqipëri nuk jane të siguruara në asnjë prej shoqerive siguruese.

Në vitin 2011, 50.5 përqind e forces punetore femra ishin të pasiguruara

dhe ato mund të humbisnin vendin e punes në cdo moment pa patur ndonjë

arsye nga ana e punedhenesit8. [Bender et al., 2013]

7Shiko ne faqen 5 te raportit te Bankes Boterore mbi Zhvillimin.
8Shiko ne faqen 11 te botimit te Organizates Nderkombetare te Punes, te vitit 2012.
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Figure 7.2: Marre nga [e OSBE, 2013]

7.1.1 Pavaresia financiare e femrave

Profesoresha e juridikut në Universitetin e George Washington në SHBA, Joan

Meier9, një nder pioneret akademike në fushën e dhunës në familje, shpjegon

se një numer shume i madh femrash vendosin të qendrojne në marrëdhënië

të demshme për ta vetem për arsye se nuk kanë një strehë ku të shkojne se

bashku me fëmijet e saj ose nuk ka mundesi të siguroje përkujdesjen e duhur e

vetme për fëmijet. Shpërndarja e të ardhurave financiare të familjes në rast

divorci duhet të jete me i drejte duke marrë parasysh menyren se si femrat

gjithnjë u duhet të lene pas kapacitetin e tyre ekonomik për tu përkujdesur për

fëmijet. në pjesën me të madhe të divorceve, femrat nuk marrin përgjegjesi

financiare mbi të ardhurat e familjes të ardhme ose të mëparshme dhe ndihma

që shteti ofron për fëmijet është minimale. Ndryshimi i ketyre praktikave duhet

të sjelle një përmiresim të situates, që do të thotë se me pak femra do jene të

detyruara të qendrojne me partneret e tyre abuzive vetem për arsye financiare.

[Schneider, 2008]

Femrat jane në gjendje të ndryshojne statusin e tyre financiar në shoqeri,
9Gjithashtu dhe krijuesja e projektit Fuqizimi i kornizës Ligjore se dhunës në Familje

dhe Apelimit
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si dhe ate të komuniteteve dhe vendeve në të cilat jetojne. Megjithate, shpesh

keto kontribute financiare të femrave jane të panjohura dhe të kalojne pa i

dhene meriten e duhur femrave, duke nenvlerësuar punen e tyre në këtëmenyre.

Mundesite e pabarabarta mes femres dhe mashkullit vazhdojne të pengojne

aftesite e femrave për të ngritur veten nga varferia në të cilen gjenden, duke

u hequr mundesine për të patur me tepër opsione për të përmiresuar jetet e

tyre dhe tefëmijeve. Pabarazia mes femres dhe mashkullit mbizoteron edhe në

shoqerine Shqiptare në mjediset e punes sepse femrat në shumicen e kompanive

paguhen shume me pak se meshkujt për të njëjtat pozicione. Pabarazia ekziston

në punet e paguara si dhe në ato të papaguara, sepse femrat përseri ngelen të

vetmet përsona që mund të japin përkujdesjen e duhur për fëmijet në shtepi

duke marrë parasysh mundesite e tyre të limituara. të gjitha keto pabarazi

krijojne një ngadalesim të ekonomise, dhe Shqipëria nuk ngelet pa u preker

nga ky problem.

Të gjithe keto statistika nuk do ndryshojne- madje mund edhe të përkeqesohen-

nëse nuk merren masa nga qeveria dhe sindikatat për të ndryshuar kodet e

punes dhe për të krijuar inkurajuar kompanite që të punesojne femra ose që të

vendosin me shume femra në pozicionet e larta të hierarkise. Por sa mund të

ndikoje përmiresimi i aftesive dhe influences ekonomike të femrave në minmiz-

imin ose eliminimin e dhunës në familje? A mundet që kjo ta përkeqesoje me

tepër situaten e pabarazise në rolet familjare nëse meshkujt do ishin ato që

jane të papune?

Nëse do ruhej i njëjti nivel në kërkim i forces punetore, atehere punetoret

meshkuj duhet të zevendesohen me ato femra. Kjo me siguri që do sillte

agjitacion dhe shqetesim në disa familje dhe në vetebesimin e mashkullit për

pozicionin dominues në familje. Sic kanë shpjeguar dhe studime kërkimore

të shteteve të huaja, punesimi i femrave e rrit pozicionin e tyre në familje e

shoqeri, duke bere që meshkujt të humbasin deri diku ate pozicionin dominues

që kishin luajtur. Kjo situate jo vetem që nuk do i shërbënte në të mire të

kauzes sone për të eliminuar fenomenin e dhunës në Familje, por vetem sa

do e përkeqesonte ate. Duke qenë të zene me pune, femrat nuk do ishin në
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gjendje të kryenin punet e shtepise që zakonisht i kryenin ato, dhe meshkujt

duke mos qenë të mesuar me pune të tilla do krijonte mosmarrëveshje të

tjera. Mosmarrëveshjet ndermjet pjesëtareve të familjes shkaktojne shqetesime

të fëmijet e vegjel dhe mund të degradojne deri në shkaktim të dhunës nga

pjesëtaret e shqetesuar.[Koss and Association, 1994]

Por, a është kjo një situate e mundshme?

Siç e e shpjeguam me sipër, me kalimin e viteve Europa, si dhe vendet

e tjera të botes, do kene mungese të forces punetore. Kjo mungese e forces

punetore mund të plotësohet pjesërisht me femra të cilat kanë aftesite dhe

deshirojne të punojne. Kjo situate nuk do shkaktonte agjitacion por do krijonte

një balancim në shoqeri dhe rrjedhimisht edhe në familje. Sigurisht, duke

përjashtuar rastet e krizave financiare kur mbyllja e kompanive të ndryshme

mund të ndikoje papritur si tek meshkujt dhe tek femrat.

Përmiresimi dhe avancimi i teknologjise i lejon femrat të jene me të pavarura

në punen e tyre dhe u jep mundesi të barabarta me meshkujt në kërkimin e

punes. Gjithnjë e me tepër kërkohen keto teknologji të reja nga qytetaret dhe

kompanite jane të gatshme t’jua ofrojne klienteve, duke rritur në këtëmenyre

forcen punetore. Jo vetem në Shqipëri, por edhe në shtetet e huaja, mungesa

e femrave në deget e shkencave natyrore është e ndjeshme.[Lederman and

Bartsch, 2001] Kjo sigurisht që ndikon negativisht në krijimin e një force

punetore të barabarte pasi forca punetore e kërkuar nga kompanite është me

njohuri në fushat e reja teknologjike, aftesi që femrat shqiptare nuk i kanë

përvetesuar pas nuk kanë ndjekur studime në ato fusha.

Nëse femrave shqiptare u jepen me tepër mundesi nga ligjet e reja të punes

dhe nga një mentalitet ndryshe i shoqerise dhe kompanive, atehere ato do mund

të krijonin një barazi në familje pasi dhe ato po kontribuojne në mbajtjen dhe

sigurimin e nevojave të familjes. Zoterimi dhe përdorimi i të ardhurave në

familje edhe nga femrat, të ardhura që i kanë fituar me punen e tyre, krijon

mundesi për të rritur rolin dhe pozicionin e tyre në familje. Kjo i ul tendencat e

meshkujve për të ushtruar dhunë ndaj pjesëtareve të familjes. Pra, përmiresimi

i ekonomise në favor të rritjes se forces punetore dhe pozicioneve të femrave në
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kompani institucione qeveritare rrit barazine mes femres dhe mashkullit, duke

ulur mundesite për një incident brenda familjes. [Blackledge, 2003]

7.2 Pse nuk vepron Qeveria

Njërezit gjithnjë kanë patur instiktin e vetembrojtjes dhe kanë reaguar me

shpejt kur jane ndjere të kercenuar. Qeveritaret reagonin në rast se e kishin të

qarte se cfare e shkaktonte kercenimin, por githnjë duke iu mbajtur struktures

se ligjit. në shume shtete vetembrojtja është akt që mbrohet me ligj dhe i jep

të drejte qytetareve që në vetembrojtje mund edhe të vrasin dike.[Uniacke,

1996] Por, në disa shoqeri edhe ky akt denohet, sepse mbrojtja i është lene

institucioneve dhe qeverise për ta bere. në shoqerine Shqiptare duket sikur ky

instikt, me i fuqishmi prej të gjitheve, ka pushuar se nxituri neve për veprim.

një prej shpjegimeve me të thjështë e mondane është ai se udheheqesit tane

bëjne sikur ndermarrin masa efektive, të cilat u japin mundesi atyre të paran-

dalojne katastrofat: konferencat e pafund, rezolutat e shumta, bisedimet për

carmatimin, krijojne përshtypjen sikur ata i kuptojne problemet që qendrojne

përpara njërezimit dhe përpiqen që ti zgjidhin në njëfare menyre.

Por në të vertete, nuk ndodhin fare ndryshime serioze. Edhe udheheqesit,

ashtu si të udhehequrit e vene në gjume vetedijen e tyre dhe deshiren e tyre

për të përmiresuar ose ndryshuar sistemin për ti ardhur në ndihmë qytetareve

që nuk kanë mundesi të vetembrohen, duke krijuar përshtypjen e asaj se rruga

drejt shpetimit është e njohur për ta dhe se ata ndodhen në rrugen e drejte.

për shkak të logjikes karakteristike të kapitalizmit të sotem, ndermarrjet dhe

aparati dhe aparati shteteror fryhen gjithnjë e me shume dhe në fund të fundit

shnderrohen në konglomerate gjigande, të drejtuar në menyre të përqendruar

nga sipër prej makines burokratike. një nder kushtet e domosdoshme të krijimit

të shoqerise humanitare konsiston në ate që të ndalet proçesi i përqendrimit

dhe të fillohet decentralizimi i gjere. [Kymlicka, 2002]

Një shpjegim tjeter mund të jete ai se egoizmi që lind e krijon sistemin, i

detyron udheheqesit e ketij sistemi ta vene interesin e tyre përsonal mbi detyren
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shoqerore që ua përcakton kontrata sociale që kanë lidhur me qytetarine me

ardhjen në pushtet. Fakti se udheheqesit politike kryesore si dhe sipërmarrësit e

qarqeve afariste marrin vendime të cilat u shërbëjne interesave të tyre përsonale,

por që jane të demshme dhe të rrezikshme për shoqerine, tashme nuk e shokon

asnjë. në të njëjten kohe që elita e qeverise Shqiptare feston pa marrë ndonjë

mase për mbrojtjen apo eliminimin e shkaqeve që dergojne në shkaktimin e

dhunës, anetaret e thjështë të shoqerise jane të zhytur, gjithashtu, në menyre

aq egoiste të problemet e tyre përsonale, saqe mezi i kushtojne vemendje

gjithckaje që del jashte kufijve të botes se ngushte përsonale.

Momenti me i rendesishem shprehet në ndryshimin mes ”të zoterosh

pushtetin” dhe ”të jesh pushtet”. Pothuajse të gjithe në na ndodh, të pakten,

që në ndonjë etape të jetes, të përdorim ose të duam të përdorim pushtetin.

Duke edukuar fëmijet, njërezit -pavaresisht nëse e duan apo nuk e duan ate

që iu ofrojme në- e realizojne pushtetin për ti mbrojtur fëmijet e tyre nga

rreziqet që i kercenojne dhe t’u japin atyre ndonjë keshille lidhur me ate se si

duhet të sillen në situata të ndryshme. Në shoqerine patriarkale gruaja është

gjithashtu për shumicen e burrave objekt pushteti. Shumica e anetareve të

shoqerise burokratike, e organizuar në menyre hierarkike, ashtu si e jona, e

realizon pushtetin, përjashtim bëjne vetem njërezit e nivelit me të ulet social,

të cilet shërbëjne vetem si objekte pushteti.

Kuptimi yne i pushtetit, në përputhje me ate apo tjeter menyre jetese,

varet nga kuptimi i asaj se fjala ”pushtet”- është një term mjaft i gjere dhe

ka dy kuptime krejtesisht të ndryshme: pushteti mund të jete ”racional” ose

”irracional”. Pushteti racional bazohet në kompetencen; një pushtet i tille

ndihmon në rritjen e njëriut, i cili mbështëtet tek ai. Pushteti irracional

bazohet tek forca dhe shërbën për shfrytezimin e asaj që i nenshtrohet atij.

Në shoqerite me primitive, ku burim themelor i ekzistences ishte gjuetia ose

akumulimi, pushtetin e realizon njëriu, i cilia sipas asaj që pranojne të gjithe,

është kompetent për plotësimin e kesaj detyre. Fakti se cfare cilesish duhet të

zoteroje ky njëri varet në një shkalle të madhe nga rrethanat konkrete; si rregull,

keto cilesi përfshijne përvojen jetesore, urtesine, zemergjeresine, mjështërine,
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Figure 7.3: Marre nga [Banani, 2013]

”paraqitjen e jashtme”, trimerine. në shume fise të tilla nuk ekziston pushteti i

përhershem; pushteti vendoset atehere kur lind domosdoshmeria për të. Ose

ka përfaqesues të ndryshem pushteti që e realizojne ate në sfera të ndryshme:

në drejtimin e luftes, drejtimin e fese, zgjidhjen e debateve. Kur zhduken

ose dobesohen cilesite, mbi të cilat mbështëtet pushteti i dhene, pushon se

ekzistuari edhe vete pushteti. në shume bashkesi primitive mund të verejme

një forme shume të ngjashme pushteti, kur kompetencen e përcakton fuqia.

Me krijimin e shoqerive të organizuara në menyre hierarkike, shume me të

medha dhe të nderlikuara se sa shoqerite ku njërezit ishin të zene me gjueti

dhe akumulime, pushteti, i bazuar të kompetenca, ia le vendin pushtetit të

bazuar në statusin shoqeror. Por kjo nuk do të thotë se pushteti ekzistues është

detyrimisht jo kompetent; kjo do të thotë se kompetenca nuk është element i

pandashem i pushtetit.

Probleme serioze kanë vend edhe atehere kur pushteti vendoset mbi bazen

e kompetences: udheheqesi mund të rezultoje kompetent në një fushë dhe
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aspak kompetent në tjetren- për shembull, udheheqesi mund të këtëcilesi të

domosdoshme për zhvillimin e luftes dhe të mos jete i afte në gjendje paqeje;

ose udheheqesi, i cili në fillim të karrieres se tij shquhej për ndershmeri dhe

burreri, mund t’i humbase të tilla cilesi, duke mos e përballuar dot joshjen e

pushtetit; pleqeria ose dobesite fizike jane gjithashtu të afta të cojne tek ato

apo keto forma deformimi.[Goodin and Pettit, 2005]

Cilatdo të jene shkaqet e humbes se cilesive që përbëjne kompetencen, në

shumicen e shoqerive të organizuar në baze hierarkike ndodh proçesi i tjetersimit

të pushtetit. Kompetenca fillestare reale ose e genjështërt e pushtetit i kalon

tek uniforma ose të titulli, misherim i tij.

Gjate viteve pas permbysjes se regjimit komunist në Shqipëri ky fenomen

është vënë me në qënder të vemendjes. Shteti ka reaguar duke riorganizuar

strukturat, janë përcaktuar funksione të vecanta në Drejtorine e Pergjithshme

të Policise se Shtetit dhe në Drejtorite e Policise neper qarqë. Është krijuar një

departament vecmas për hetimin e këtyre veprave penale. në Departamentin

për Hetimin e Krimeve dhe në Drejtorine e Luftes Kunder Krimeve të renda

është krijuar sektori i mbrojtjes se të miturve dhe dhunës në familje. Ky sektor

nuk sherben thjesht si një institucion hetimi mbi qështjet e dhunës në familje,

por gjithashtu perdor të dhenat e shumta (edhe pse jo të verteta në shumë

raste) statistikore për të nxjerre konkluzione e për të përcaktuar rrugezgjidhje

ose masat që duhet të marre Policia e Shtetit për parandalimin dhe reduktimin

e dhunës në familje dhe për trajtimin e viktimave të saj.

Bashkepunimi i ketij sektori me institucione të tjera të shtetit si Ministria

e Punes, Cështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta, Ministrine e Drejtësise,

Ministrine e Shendetesise si dhe me OJF të ndryshme që kanë objekt trajtimin

e dhunës në familje dhe të viktimave të tyre është i rendesishem për të krijuar

një sistem efektiv dhe të pershtashem me normat qytetare. Në cdo Drejtori

të Policise neper gjithë territorin e vendit supozohet të ketë një specialist të

trajnuar për tu marre me kesi qështjesh dhe për të bashkepunuar me Sektorin

e lartpermendur duke kryer analiza, takime dhe ndermarrjen e vendimeve të

perbashketa.
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Zyrave që merren me trajtimin e ketij fenomeni u mungon një sistem

i mirefillte mbajtes i të gjithë informacionit për të dhenat e cdo rasti në

shkalle rajoni. në Maj të 2014 perfundoi projekti âĂĲZhvillimi i një sistemi

të qëndrueshem për të adresuar dhunën ndaj graveâĂİ i cili i zbatua në 10

bashki të konsideruara si me problematiket në vend dhe pritet që të sherbeje

si mekanizem referues për adresimin e rasteve të dhunës në familje, dhe me

kalimin e kohes të sherbeje edhe si shtyse për të permiresuar legjislacionin e

lidhur me dhunën në familje.

Dhuna në familje nuk ka qënë dhe as nuk është një problem vetëm për

Shqipërine dhe Kosoven, por ka qënë edhe për vendet e tjera perendimore që

njihen për respektimin e të drejtave dhe barazise gjinore, si në SHBA. instituti

kombëtar i drejtësise në ShBA ka financuar një numer eksperimentesh në

qytete të ndryshme për të vezhguar fenomenin e dhunës në familje e për të

arritur në konkluzione se cila do ishte menyra me efektive për të minimizuar

ketë fenomen.

7.3 Shenjat e dhunës në Familje

Dhuna dhe abuzimi në familje mund t’i ndodhe secilit prej nesh; duke qenë

një problem kaq kritik për shoqerine, shpesh nenvlerësohet dhe nuk pranohet

si e tille nga autoritet. Kjo është e vertete sidomos në rastet kur kjo dhunë

ushtrohet në formen e saj psikologjike sepse shenjat nuk jane të qarta për një

përson të patrajnuar. E kunderta do ndodhte nëse dhunën është në formen

fizike, dhe kjo behet paksa me shqetesuese për shoqerine. Por, duhet të

kuptojme se pjesa me e madhe e rasteve të dhunës në familje është në formen

psikologjike, prandaj shume prej ketyre rasteve jane të vazhdueshme sepse

autoritet nuk i marrin seriozisht raportimet.

Pranimi i faktit që abuzimi ekziston në një forme ose në një tjeter, është

hapi i parë drejt zgjidhjes se problemit.[Copus, 2004] Askush nuk duhet të

jetoje nen friken e atij përsoni që dashuron. Shenjat që tregojne se dhuna në

familje ekziston nuk jane gjithnjë të qarta, por kur konsistohet se ky fenomen
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ekziston atehere jane disa masa që duhet të merren prej anetareve të familjes

dhe prej të afermeve të tyre. Dhuna dhe abuzimi në familje ndodh për një

arsye kryesore: fitimi dhe mbajtja nen kontroll e një apo me shume individi.

Të paturit e dikujt nen kontroll shpesh i jep satisfaksion ketyre dhunuesve,

prandaj cdo revoltim shpesh shpie në një dregradim të metejshem të situates.

Abuzuesit nuk luajne një ”loje” të drejte pasi përdorin friken, kercenimet,

fajesimin dhe turpin për të vene poshte një përson tjeter dhe për ta mbajtur

ate nen kontrollin e tyre. për ta realizuar qellimin e tij, dhunuesi mund edhe

të dhunoje viktimen në menyre fizike ose ato përsona të tjera rreth viktimes

(sic mund të jene fëmijet).

Abuzimi dhe Dhuna në Familje nuk njëh diskrimin të një grupi të përcaktuar

shoqeror, ndodh si në marrëdhëniët heteroseksuale e gjithashtu në ato me

partnere të të njëjtit seks. Ky fenomen ndodh mes të gjithe grupmoshave,

grupeve të ndryshme etnike dhe grupeve me nivele të ndryshme ekonomik.

Megjithate, niveli i dhunës se ushtruar ndryshon në baze të ketyre faktoreve.

Edhe pse flitet me tepër për dhunën e ushtruar ndaj grave, dhe me të drejte,

dhuna dhe abuzimet ndodhin edhe ndaj meshkujve. Dhuna ndaj meshkujve

kryesisht merr formen emocionale dhe psikologjike, edhe pse në disa raste

në forme fizike gjithashtu. Sjellja abuzive nuk është asnjëhere e pranueshme,

pavaresisht cfare predikojne besimet e ndryshme fetare për rolin e gjinive të

ndryshme në shoqeri apo cfare keshillojne traditat dhe zakonet e vendit, qofte

nga meshkujt, apo nga femrat, ose adoleshentet.

Abuzimet kryesisht përshkallezohen nga kercenimet dhe abuzimet verbale

në dhunë fizike. Edhe pse demtimet fizike mund të jene me të dukshmet dhe me

shqetesueset për të tjeret përreth viktimes, pasojat emocionale dhe psikologjike

të dhunës për viktimes jane shume të renda gjithashtu.[Kubany et al., 2004]

Lidhjet që jane abuzive emocionalisht shkaktojne ulje drastike në vetebesimin

e përsonit dhe vlerës që ata i japin jetes se tyre. Pasoja të tjera të kesaj dhunë

jane edhe depresioni i vazhdueshem, ankth dhe shkaktojne ndjenjën e vetmise

dhe e bën viktimen të mendoje se është i/e pashprese për të gjetur një zgjidhje.

Shenjat e një marrëdhënië abuzive mund të mos jene të qarta por ama jane
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Mendimet dhe ndjenjat tu-
aja:

Sjellja e partnerit tuaj:

Ndjeni frike nga partneri juaj Ju poshteron dhe ju bertet
Shmangni diskutimin e disa çesht-
jeve pasi keni frike nga reagimi i
partnerit

Ju kritikon ju nenvlerëson

Ndjeni sikur nuk mund të bëni
asgje të duhur apo të mire
mjaftueshem për të kenaqur part-
nerin tuaj

Ju trajton shume keq saqe ndjeheni
të turpëruar që të dilni përpara të
afermeve dhe familjes

Besoni se e meritoni të lendoheni
dhe të keqtrajtoheni

Injoron dhe nenvlerëson mendimet
dhe opinionet tuaja, duke mos i
vene rendesi arritjeve tuaja.

Filloni të mendoni se mos jeni
cmendur ju apo jeni ju shkaktari
e të gjitha problemeveve mes teje
dhe partnerit

Ju fajeson juve për sjelljen e tyre
abuzive dhe të dhunshme.

Ndiheni emocionalisht të ngurte
dhe të deshpëruar

Ju trajton me tepër si dicka që
zoteron ose një objekt për tu shfry-
tezuar për marrëdhënië seksuale.

Table 7.1: Marre nga [Cefrey, 2008]

të shumta. Shenja me e dukshme është ajo e të paturit frike ndaj partnerit.

Shenja të tjera që mund të indikojne një lidhje abuzive jane përpjeket e

partnerit për të kontrolluar jeten dhe sjelljen e partnerit, ndjenja e urrejtjes

ndaj vetvetes për pamundesine për të reaguar, dhe deshpërim. një pyetesor i

vogel mund të ndihmoje kedo që të kuptoje nëse po jetojne në një marrëdhënië

abuzive.

Kur njërezit flasin për dhunën në familje, ata shpesh i referohen abuzimit

fizik nga bashkeshorti ose nga një partner. Abuzimi fizik është përdorimi i

forces fizike kunder një përsoni në menyre që e lendon ose e ve në rrezik ate

përson. Dhuna fizike ose rrahja është në krim, pavaresisht rrethanave ose nëse

ndodh brenda apo jashte failjes. Policia dhe autoritetet përkatese policore kanë

tager dhe autoritetin që tju mbrojne nga një sulm fizik.

Cdo situate që iu detyron të kryeni marrëdhënië seksuale të padeshiruara,

të pasigurte, ose poshteruese konsiderohet si një abuzim seksual. marrëdhëniët
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Sjellja abuzive dhe kercenuese
e partnerit tuaj:

Sjellja e mirekontrollouar e
partnerit tuaj:

Ka një tempërament të keq dhe të
pakontrolluar

Është posesiv dhe xheloz jashte
mases se duhur

Ju lendon, ose ju kerconon se do ju
lendoje ose vrase

Kontrollon (ju imponon) se cfare
aktivitetesh bëni dhe ku shkoni

Kercenon se do ju largoje nga fëmi-
jet tuaj ose do i lendoje ata

Ju mban larg dhe nuk ju jep
mundesi të shihni apo të flisni me
të afermit dhe familjaret tuaj

Kercenon me vetevrasje nëse ju
largoheni prej tij

Ju limiton mundesite tuaja për të
përdorur parate, telefonin ose maki-
nen

Ju detyron të kryeni marrëdhënië
seksuale me të

Ju limiton mundesite tuaja për të
përdorur parate, telefonin ose maki-
nen

Ju shkaterron gjerat tuaja përson-
ale

Është vazhdimisht në kontroll dhe
kërkon të dije gjithcka mbi ty

Table 7.2: Marre nga [Soileau, 2008]

seksuale të detyrueshme, pavaresisht nëse ndodhin nga një i panjohur apo

dikush që ju e njihni sic mund të jete bashkeshorti ose partneri juaj me të cilin

keni kryer marrëdhënië seksuale me konsesus me parë, është një akt agresioni

dhe dhunë. në të vertete, përsonat që abuzohen nga partneret e tyre fizikisht

dhe seksualisht, jane në një rrezik me të madh për të marrë lendime serioz apo

për tu vrare.

Edhe nëse ju duket si abuzim i vogel dhe jo dhunë fizike, është përseri

kundervajtje penale. Nuk ka rendesi nëse mendoni se abuzimi juaj është

me i ”mire” ose me i ”lehte” nga cfare keni parë ose lexuar nepër media, një

akt i tille do ishte kundervajtje penale dhe do konsiderohej si dhunë fizike

e ushtruar ndaj dikujt. Edhe nëse incidentet kanë ndodhur me pak se tre

here në marrëdhënië dhe nuk kanë qenë të vazhdueshme, është përseri abuzim.

Studimet kërkimore dhe statistikat tregojne se nëse bashkeshorti ose partneri

juar ka ushtruar dhunë ndaj jush një here, ka me tepër gjasa që kjo do vazhdoje

përseri.[of Social Services, 1995]

Konsiderohet abuzim edhe nëse partnerit i duhet të dorezohet nga ushtrimi

i të drejtave tyre për të lejuar partnerin tjeter që të behet pasiv e të mos
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ushtroje dhunë. të drejtat themelore jane e drejte e cdokujt dhe nuk mund të

privohen nga askush. Nuk është e drejte që partneri (në të shumten e rasteve

femrat) të vendose të mos largohet apo të dale larg ambjenteve ku deshiron

partneri tjeter.

Keqkonceptimi i vazhdueshem në shoqerine Shqiptare vazhdon të jete se

nëse abuzimi nuk ka qenë në formen e dhunës fizike të ushtruar mbi partnerin,

atehere nuk është abuzim. Abuzimi për shume partnere vjen në formen e

abuzimit emocional dhe psikologjikisht. Kur njërezit përpiqen të përfytyrojne

dhunën në familje, menjëhere mendojne vetem për abuzimin në formen e

dhunës fizike, dhe mendojne për partnere të rrahur. Por në të vertete, jo të

gjitha marrëdhëniët abuzive kanë dhunën fizike pjesë të saj. Vetem ngaqe

një femer nuk është rrahur dhe nuk ka shenja të dhunës fizike në trupin e saj

nuk do të thotë që ajo nuk është abuzuar. Shume prej partnereve femra dhe

meshkuj vuajne nga rendesa emocionale që i shkakton partneri; lendim që

nuk është aspak me i lehte se ai fizik. Fatkeqesisht, abuzimi emocional dhe

psikologjik jane nenvlerësuar dhe nuk jane marrë serjozisht si nga autoritetet

shteterore përkatese ashtu dhe nga përsoni që abuzohet.

Qellimi i abuzimit emocional me një partner është që dalengadale të heqe

ndjenjën e vetebesimit dhe të shkaterroje ndjenjën e vlerës që një përson i

jep vetes. Në të njëjten kohe ky lloj abuzimi krijon një marrëdhënië që e bën

viktimen të varur prej abuzuesit. Përsonat që jane nen abuzim emocional

ndihen sikur është e pamundur për ato të dalin nga kjo marrëdhënië abuzive,

dhe gjithashtu mendojne që pa partnerin e tyre ato do humbisnin gjithcka.

Abuzimi emocional përfshin abuzimin verbal sic jane rastet e të bertiturave,

thirrjen në emra të ndryshem, fajesimi dhe poshterimi; akte të cilat synojne të

ulin ndjenjën e vlerësimit mbi veten të viktimave. Forma të tjera të abuzimit

emocional jane edhe izolimi, frika dhe sjellja kontrolluese jashte mase e partnerit.

në rast se keto partnere abuzive nuk marrin ate cfare kërkojne dhe në menyren

sic e duan ata, atehere ata shpesh kercenojne se do përdorin dhunën fizike

ndaj tyre. Kjo është një nder arsyet kryesore se pse të gjitha rastet e dhunës

dhe abuzimit duhen raportuar ose duhet kërkuar ndihmë. Ndihma nuk vjen
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vetem nga institucionet e shtetit por edhe nga familjaret dhe nga organizata

dhe institucione të tjera jo-qeveritare.

Mund të mendoni se dhuna fizike është me e keqe dhe me e demshme për

viktimen se dhuna emocionale sepse shenjat e dhunës fizike jane me të qarta

dhe mund të detyrojne viktimen të dergohet në spital për tu kuruar. Por

shenjat e dhunës emocionale mund të mos jene dhe aq të dukshme, por jane

shume të renda dhe lendojne me thelle se shenjat e dhunës fizike. Shenjat e

dhunës emocionale zgjasin shume me tepër se ato të dhunës fizike pasi viktima

e gjen shume të veshtire për tu rehabilituar edhe pas zgjidhjes se situates në

njëfare menyre.

Një nder menyrat e tjera të shprehjes se vullnetit të abuzuesit për të

kontrolluar veprimet e viktimes është kontrolli i të ardhurave të familjes.

Abuzimi ekonomik përfshin disa veprime, por me se shumti jane kontrollimi i

të ardhurave nga abuzuesi dhe mbajtja e kartave të kreditit dhe menyrave të

tjera për të shpenzuar parate. Shpesh përsonat abuzues përpiqen të mbajne

përgjegjes viktimen për cdo sasi lekesh që shpenzon, duke kritikuar dhe fajesuar

për shpenzimet. për të minimizuar shpenzimet, keto përsona mund të ndalojne

viktimen që të shpenzoje me tepër se një shume të caktuar parash. Partneret

mund të arrijne deri në piken që të vjedhin të ardhurat e njëri-tjetrit dhe t’i

privoje ata nga nevojat me themelore sic jane ushqimi apo veshmbathja.

Menyra tjeter për të abuzuar me metodat ekonomike me partnerin e tyre

është ndalimi për të zgjedhur punen e deshiruar ose karrieren. Kjo mund të

ndodhe me një ndalim të qarte dhe haptas për bllokimin por gjithashtu mund

edhe të mos jete hapur kunder punes se partnerit, por e detyron ate që për

arsye të ndryshme të sabotoje punen; ky sabotim mund të kryhet duke bere i

bere thirre të shpeshta partnerit gjatë orarit të punes ose gjen ndonjë arsye

për ta vonuar të arrije në pune në kohe.

është e pamundur të kuptohet me saktesi se cfare ndodh në një familje pas

dyerve të mbyllura të shtepise, por jane disa shenja dhe simptoma e abuzimit

emocional dhe dhunës në familje. nëse shihni ose njihni dike që ka keto shenja,

atehere duhet ta merrni situaten shume seriozisht dhe të përpiqeni të ndihmoni.
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Disa prej shenjave që shfaqin përsonat që pesojne abuzim në forma të ndryshme.

njërezit që abuzohen mund të:

• Duken të frikesuar ose rrine gjithnjë në ankth për të kenaqur partnerin e

tyre në cdo menyre të mundshme.

• Pranojne gjithcka që partneri i tyre kërkon dhe thotë, edhe pse mund të

mos duket e drejte dhe gjeja e duhur. të kontaktojne shpesh partnerin e

tyre për të raportuar dhe treguar se ku ndodhen dhe cfare bëjne.

• marrë thirrrje të shpeshta dhe shqetesuese nga partneri i tyre.

• Flase për tempëramentin e partnerit të tyre, xhelozi dhe zoterim.

• Njerezit që abuzohen nga dhuna fizike mund të:

• Kene demtime të shpeshta në trupin e tyre, dhe arsyeja e vetme jane

aksidentet.

• Mungon për të shkuar në pune, në shkolle, apo në raste shoqerore pa

patur një arsye për tu shpjeguar.

• Vishet në rroba që shërbëjne vecanerisht për të fshehur shenjat e dhunës.

Shenja të tilla mund

• Të jene veshja e rrobave të gjata në vere dhe syzet e diellit brenda nepër

ambientet e shtepise.

Njërezit që jane të izoluar nga abuzuesit e tyre mund të:

• Jene të ndaluar prej partnerit të tyre për të vizituar familjare apo të

aferm të tjere.

• Shkojne në raste shume të rralla në publik pa patur partnerin e tyre.

• Mos kene akses të vazhdueshem tek të ardhurat e familjes, në kartat e

kreditit apo tek makina.
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Figure 7.4: Marre nga [Wilson, 2014]

Njërezit që abuzohen me ane të dhunës psikologjike mund të:

• Kene një vlerësim për veten dhe besim në vetvete shume të ulet. Kjo

mund të vihet re me qarte nëse përsoni me përpara ishte me vetebesues.

• Tregojne ndryshime të medha në përsonalitetin e tyre, sic mund të

ndodhe me një përson që është social dhe pastaj behet me i mbyllur.

• Jete e stresuar, rri në ankth tere kohes dhe mundohet të kryeje akte që

mund ta lendojne ate.

Nëse faktet krijojne dyshime tek ju që një përson abuzohet, duhet të flisni

dhe të raportoni. Nëse qendroni hezitues ndaj kesaj, duke menduar që kjo pune

nuk ju përket juve, atehere mund të gaboheni. Edhe nëse përsoni/viktima

nuk ka deshire të flase për sjelljen dhe shenjat e abuzimit, duhet të mbani në

mendje se nëse i shprehni viktimes shqetesimin tuaj tregon që ju kujdeseni për

ate dhe mund ti shpetoni edhe jeten.
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7.4 Histori te verteta

Situata e përshkruar në këtë studim është një nder shume të tjera që jane

studiuar dhe analizuar, por është pikerisht kjo pasi pasqyron me qarte ku calon

sistemi i drejtesise dhe përkujdesjes në Shqipëri. Femra X10 ka qenë vazhdimisht

një viktime e dhunës në familje, ka qenë në menyre të përseritur viktime

e dhunimit të urdherave të mbrojtjes të dhene nga gjykata për dhunuesin

mashkull Y, dhe e përndjekjes po nga ky përson. Në të gjitha keto raste gjatë

të cilave është dhunuar femra X nga mashkulli Y, bashkeshorti i femres X,

deshmitar të ngjarjeve kanë qenë dhe fëmijet që ajo kishte me mashkullin Y.

Lind pyetja se pse femra X dhe mashkulli Y nuk jane divorcuar pas gjithe

kesaj dhunë dhe drame të shfaqur në menyre të vazhdueshme ndaj femres X

përpara fëmijeve të saj. Kur femra X u përpoq të divorcohej nga mashkulli Y,

ky i fundit deklaroi si femra X nuk është në gjendje kujdeset apo të siguroje

mbrojtje për fëmijet pasi ajo është pa shtepi dhe pa një gjendje financiare

të qendrueshme. Në këtëmenyre institucioni i drejtesise i dha të drejten e

përkujdesjes për fëmijet mashkullit Y, një dhunuesi të vazhdueshem ndaj

bashkeshortes se tij. Dhuna e ushtruar nga mashkulli Y ndaj femres X ishte

në shume forma, emocionale, fizike dhe psikologjike. Femra X ishte e frikesuar

për gjendjen e fëmijeve dhe trajtimin e mundshem të tyre prej mashkullit Y.

Pasi u divorcuan për të kaluar fëmijet nen përkujdesjen e mashkullit Y,

femra X vendosi që të bashkohej me bashkeshortin e saj (mashkulli Y) vetem

për të bere të mundur përkujdesje ndaj fëmijeve të saj. Siguria dhe mireqenja

e fëmijeve është një nder arsyet kryesore që femrat e dhunuara pranojne të

jetojne me partneret e tyre dhunues. për rastin tone, dy vitet e ardhshme për

femren X pas bashkimit me bashkeshortin Y ishin të tmerrshem.

Shembull 7.4.1 ”për here të pare shkova ne rajonin e policise se qytetit pas

12 vitesh martese. një familjar që ishte ne dijeni të situates me ndihmoi të
10 Duke marrë parasysh gravitetin e ketyre çeshtjeve dhe situaten e kercenueshme në të

cilen e gjejne veten viktimat e dhunës në familje, nuk mund të publikojme asnjë emer të
vertete por do përdorim simbole si X apo Y për të nenkuptuar një femer ose një mashkull
përkatesisht.
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kuptoj se si mund të merrja një urdhër mbrojtje. Heren e pare që shkova,

punonjësi i policise me shoqeroi të shtepia ime dhe bisedoi me burrin tim. Ai i

premtoi policit se nuk do me dhunonte përseri. Sigurisht që kjo nuk zgjati me

tepër se një muaj dhe ai përseri me rrahu sepse nuk i kisha hekurosur kemishen

e duhur. Me la me shenja ne trup. Kesaj here vendosa që të iku përfundimisht

nga ai, kshu që shkova dhe e denoncova ne polici. Pasi ekspërtet konfirmuan

gjendjen, gjykata me dha urdhër mbrojtje. Nuk kam mundesi dhe kohë ta

vazhdoj çeshtjen me gjatë, mjafton që ai nuk do këtë mundesi me godit prap.”

—Maria, 34 vjec, nga Shkodra.

Dhuna gjatë gjithe kesaj kohe ishte në rritje dhe përseritej me shpesh.

Femra X ndihej a pasigurte nëse do raportonte situaten në polici pasi kishte

qenë vete ajo që ishte ribashkuar me mashkullin Y, dhe nuk kishte deshire të

largohej pasi nëse ajo nuk do ishte në shtepi, mashkulli Y do vazhdonte të

dhunonte fëmijet e mitur, gje që ishte përseritur disa here. Ndihma nga shteti

nuk po i jepej sepse rasti nuk ishte sjelle përpara institucioneve për shqyrtim.

E vetmja ndihmë që femra X pranoi ishte ajo nga anetaret e aferm të familjes

se saj. të afermit e saj që jetonin në të njëjtin qytet ishin në vetedije dhe

të informuar nga komshinjte e femres X për situaten të cilen ajo duhej të

kalonte cdo dite. Situata po behej cdo dite dhe me e rrezikshme për femren

X. të afermit e femres X, pa afirmimin e saj, raportuan situaten në polici

dhe kërkuan ndihmë urgjente nga institucionet. Me ndihmën e të afermeve

të femres X për të deshmuar dhe shenjave të dhunës në trupin e saj, u be e

mundur që shume shpejt gjykata të jepte urdher mbrojtje ndaj mashkullit

X dhe të largonte ate përgjithnjë nga shtepia ku jetonte ai. Shtepia tani i

përkiste vetem fëmijeve dhe femres X. Mashkulli Y u shoqerua në arrest me

burg për një muaj për dhunën e ushtruar mbi familjen e tij dhe me pas u la i

lire, por përseri nen urdher mbrojtje dhe pa patur mundesi të kthehet përseri

në shtepine e tij të mëparshme.

Pasi mashkulli Y u largua me ane të punonjësve të policise dhe gjykimit të

institucioneve mbi situaten, kujdestaria e fëmijeve tani i kishte ngelur femres

X, nenes se tyre. Kjo gjendje sigurisht që nuk u prit mire nga mashkulli Y pas
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lirimit të tij nga arresti me burg. Femra X jetonte në fshat, prandaj përdorte

mundesite që ofronte blegtoria dhe bujqesia për tu kujdesur për fëmijet e saj.

Shembull 7.4.2 ”Shumë here pata vendos të ikja e të lija shpine, por kur

pyeta familjaret e mi dhe ato të burrit mesova se nuk mund të ndihmonin.

Vendosa me u kthy prap të ai, duke shpresu se do ndryshonte sepse kshu me

premtonte gjithmone. Pasi u ktheva, u sillte mire për nja një jave dhe pastaj

fillonte prap me të njëjten situate.”

—Pashkja, 31 vjec, nga Puka.

Ndihmë dhe mbështëtje emocionale iu dha nga të afermit e saj, por një

ndihmë me e madhe erdhi nga kisha e qytetit, të cilet me të kuptuar situaten

ishin të vendosur për të ndihmuar fëmijet. Kisha arriti të siguronte ndihma

minimale ushqimore për familjen. Ndihma e dhene mese bujare për familjen

e cila nuk kishte asnjë të ardhur për të mbijetuar. Ndihma e shtetit, përvec

ndihmës se dhene për të mbajtur mashkullin Y larg familjes, ishte thuajse

inekzistente në forma të tjera. institucionet e shtetit nuk bëne asne përpjekje

për ti dhene mbështëtje familjes në forma të tjera, mbase ngaqe raste të tilla

ishin kaq të shumta në këtëzone të veriut që nuk dukeshin me si të renda

përpara punonjësve të institucioneve të tjera që mund të kishin përkrahuar

familjen.

Situata në familjen e femres X vazhdon të jete kritike, por vetem me

ndihmën e të afermeve të saj ajo ka arritur të mbijetoje dhe të rrise fëmijet e

saj shendetshem. Sigurisht që familja e saj është në shume borxhe të cilet jane

terhequr dhe kërkuar prej të tjereve për të ndihmuar femren X e cila ngelet

e papune. Ndihma ekonomike që japin institucionet e shtetit është minimale

dhe nuk ka një diference të madhe nga ajo që marrin familjet që nuk vuajne

nga dhuna në familjet e tyre.

Një situate e tille ve në pah mungesen mungesen e përgjegjesise nga insti-

tucionet shqiptare për të marrë parasysh që në fillim se dhunuesi në familje

ishte mashkulli Y dhe atij i ishte lene kujdestaria e fëmijeve vetem për arsyen

se femra X nuk arrinte të kujdesej për to. Institucionet qendrore duhet të jene
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me aktive në kontrollimin e punes që bëjne institucionet lokale sepse nuk është

se mungojne mekanizmat për të ndihmuar keto familje, por keto mekanizma

nuk vihen në pune pasi përdoren prej kryetareve të ketyre institucioneve për

të kryer favore në kembim të një pune tjeter. Trajnimi i punonjësve se ketyre

institucioneve, vecanerisht në zonat malore dhe rurale, është i domosdoshëm

pasi venja në pune e punonjësve të cilet nuk jane të trajnuar apo mesuar me

rregullat e punes dhe mundesite që kanë në dore, ata vetem sa e përkeqesojne

situaten në të cilen jetojne keto familje.

Në zonat urbane puna e institucioneve kryhet me tepër nga prania e

medias dhe denoncimit të rasteve në media, ndersa në zonat rurale denoncimi

i institucioneve nepër media dhe levizja e medias për të kërkuar raste të tilla

jane shume me të rralla. Punonjësit e shtetit duhet të kene përparesi që të

ndihmojne keto familje për tu punesuar dhe ti krijoje mundesi me të lehta

apo tiu jape prioritet në vendet e punesimit që ofrohen nga shteti. Tani

që jane rritur kërkesat e ministrise se financave dhe kontrollet për biznëset

private që opërojne jashte rregullave ( si mungesa e kases fiskale dhe sigurimi

i punonjësve), është bere me e veshtire për të rritur pagat, në mos uljen e

tyre, dhe për të mbajtur në pune një numer të njëjte punetoresh. Kjo situate

edhe mund jete në ndihmë të qeverise për të krijuar kushte me të mira për

viktimat e dhunës në familje që nuk jane në gjendje të sigurojne të ardhura të

mjaftueshme për të kujdesur për familjen. Qeveria mund të vendose të paguaje

sigurimin e ketyre punonjësve nëse punesohen nga biznëset private, police që

do rriste shumefish mundesine e punesimit të ketyre qytetareve.

Dhuna në familje nuk është një fenomen i pranishem vetem në shoqerine

e vjeter dhe moderne shqiptare, por edhe në shoqerite moderne përendimore

si në Shtetet e Bashkuara te Amerikes (SHBA) dhe Europe. Nder rastet me

të përfolura jane ato të shkaktuara nga njërezit e famshem të ketyre vendeve

kundrejt partnereve të tyre. Vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikes kanë

krijuar ligje për të ndihmuar autoritetet në identifikimin e rasteve të dhunës,

përndjekjen penalisht të dhunuesve dhe ndihmën e viktimes.

Por, përvec ligjeve, keto shtete gjithashtu kan derdhur miliarda dollare
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në arkat e ketyre institucioneve ligjvenëse dhe juridike për ti realizuar keto

reforma. Qeveria shqiptare nuk financon sa duhet luften kunder dhunës në

familje duke i lene institucionet në shpresen e ndihmës se dhene prej të afermeve

të viktimave sepse fondet e shpërndara për secilen bashki apo komune nuk

jane të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e vete bashkive në radhe të

parë, e le pastaj të mbuloje shpenzime të tjera të paplanifikuara. Kjo ndodh jo

vetem si mungese e financimit të luftes kunder dhunës në familje nga qeveria

qendrore, por edhe nga paaftesia e të zgjedhurve lokale apo ligjvenesve për të

kërkuar ndihmë apo për të vepruar ndaj ketyre fenomeneve.

Shembull 7.4.3 ”Gjithnjë kam shpresuar se ai do ndryshonte, shpresova deri

sa arriti situata ne piken e fundit. Une e kisha të pamundur të vazhdoja jetesen

ne këtë menyre. isha gjashte muaj shtatzene kur ai erdhi i dehur ne shtepi dhe

pas një debati verbal me hodhi tavolinen ne shpine. Friken me të madhe e

kisha për fëmijen, prandaj u detyrova që ta raportoja ne polici jo vetem për

këtë incident por për shumë të tjera që me kishte shkaktuar. Grate duhet të

bëjne cmos që të raportojne dhunën ndaj tyre dhe ndaj fëmijeve të tyre. Nuk

është e drejte që të jene të detyruar të jetojne ne ate gjendje.”

—Maria, 25 vjec, nga Kavaja.

Ka qenë githnjë thuajse ekzistente ndihma e kërkuar prej ligjvenesve të

zonave përkatese në parlament për të luftuar dhunën në familje. përzgjedhja

nga partite dhe zgjedhja nga qytetaret shqiptare e ligjvenesve tane duhet të

realizohet me me tepër kujdes dhe integritet. Ligjvenesit e zonave të prekura

me tepër nga fenomeni i dhunës në familje nuk shqetesohen aspak për të

kërkuar ndihmë shtetit ose shoqerise civile për të luftuar këtëfenomen, por

vetem ndjekin nga pas partite e tyre në bojkotimin e seancave parlamentare.

Kjo ka qenë situata e vendosur në Shqipëri që nga viti 2010 ku secila opozite

nuk ndiqnin seancat parlamentare.

Në raste të tilla nuk mjafton vetem njohja dhe pranimi i ekzistences se

problemit si pjesë e zgjidhjes se problemit, fenomeni duhet të minimizohet

dhe të eliminohet teresisht. Pas investimeve të medha që kanë bere shtetet
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përendimore në minimizimin e ketij fenomeni, në SHBA incidentet e raportuara

të dhunës në familje kanë rene me 70 përqind në me pak se 20 vite[Catalano,

2013]. Kjo renie i atribuohet kryesisht fushata sensibilizuese të ndermarra prej

qeverise dhe organizatave jo-fitimprurese se bashku me shoqerine civile. Rritja

e ndergjegjesimit të shoqerise është një nder menyrat kryesore në eliminimin e

fenomeneve që jane larg ambjenteve publike.

Analistet me të shquar të kesaj fushë japin disa menyra për të vazhduar

përmiresimin e balancit në luftimin e dhunës në familje nga shoqeria. Disa nga

menyrat kryesore që ato japin jane:

• Vazhdimi i programeve që kanë shfaqur shenja dhe që japin sinjale

premtuese për të ardhmen.

• Programet parandaluese duhet të vazhdojne;

• atyre programeve që jane me të efektshem tu alokohet me tepër fonde.

Pjesa me e madhe e studjuesve mbështësin qendrimin se menyra me e mire

për të shmangur dhunën në familje është të parandalojne njërezit që të behen

dhunues në radhe të parë. Mesazhet që japin kulturat e vendeve përkatese mbi

ndalimin e dhunës në familje kanë qenë të efektshme, dhe kjo nuk përfshin

vetem ate që fëmijet e rinj degjojne apo shohin brenda familjeve të tyre apo

në rrethin e tyre shoqeror, por edhe duke iu dhene një mesazh të tille nga vete

idhujt e tyre nepër televizione dhe në arenat sportive.

Të mesosh fëmijet për dobesine që tregon njëriu kur ushtron dhunë mbi

pjesëtaret e familjes është e rendesishme, prandaj duhen gjetur menyra të

ndryshme për tiua dhene këtëmesazh atyre. Nje menyre e dobishme mund

të jete me ane të prinderve ose me ane të mesimeve nepër shkollat e tyre që

në moshe të vogel. në të njëjten menyre sic trajtohet nepër shkolla tema e

edukimit seksual dhe për anet negative të përdorimit të substancave narkotike,

në të njëjten menyre duhet të mesohen fëmijet mbi fenomenin e dhunës në

familje.

Tematika të tilla edukimi duhet të përmbajne menyren se si meshkujt

duhet të trajtojne femrat dhe si mund të shprehin ndjenjat e tyre duket qenë
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njëkohesisht të pranueshem në rast refuzimi11.[Jaffe et al., 2003] Incidentet

për dhunimin dhe vrasjen e femrave për arsye se nuk pranojne të jene me një

mashkull kanë vazhduar të rriten dhe akoma nuk është gjetur apo studiuar

ndonjë menyre në Shqipëri për të përmiresuar situaten.

Shënjestra kryesore dhe me e mira për të parandaluar rritjen e të rinjve

abuzues jane fëmijet që kanë qenë deshmitare ose viktima të dhunës në familje

gjatë fëmijerise se tyre, sepse keto fëmije jane me të rrezikuarit për ti përdorur

keto metoda në të ardhmen. Gjithsesi, ngelet një fenomen i pa studiuar

plotësisht për të parë nëse keto fëmije në të vertete ushtrojne apo jo dhunën

në familje në të ardhmen.

Kjo është arsyeja pse duhet të këtënjë studim të gjere të situates dhe

efekteve të mundshme dhe atyre që tregojne shembujt konkrete përpara se

të merren masa nga ligjvenesit apo sociologet shqiptare. Shpesh ndermerren

shume fushata në Shqipëri nga qeveria të cilat vetem nisen nga suksesi i tyre

në vendet përendimore, por shoqerite civile jane të ndryshme në Shqipëri dhe

prandaj edhe reagojne ndryshe ndaj tyre. Masat e marra për të luftuar dhunën

në familje në SHBA mund të mos funksionojne - në mos të përkeqesojne- në

Shqipëri për arsye të ndryshme. është e rendesishme të kryhet me kujdes

studimi intensiv i masava të marra dhe të këtënjë veshtrim retrospekt për të

parë masat e marra në të kaluaren dhe efekti i tyre.

Për të realizuar keto kërkime studimore nepër Shqipëri duhet të këtënjë

plan dhe një fond të siguruar. Shume shpesh studimet kërkimore ndalojne për

shkak të mungeses se fondeve dhe kohes se gjatë që u nevojitet atyre për të

arritur në rezultate. Konkurenca për keto fonde është në rritje për shkak se

kërkohen fonde për të njëjtat fenomene si nga institucionet dhe organizatat

që kryejne shërbime ashtu dhe nga organizatat apo studjuesit që kërkojne të

studiojne keto fenomene.

11Publikimi i Nancy Lemon, ne Universitetin e Kalifornise, Berkeley, diskuton me teper
mbi kete teme.
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Kapitulli 8 Fran QAFA

8.1 Perfundime

Leshimi i Urdherit te mbrojtjes

Edhe pse ligji Nr. 9669 ”për dhunën ne Familje” u miratua që ne vitin 2006,

kerkesa për urdhër mbrojtje ka qenë shumë e ulet ne qytetet e tjera me

përjashtim të kryeqytetit. Edhe qytetet ne jug si Berati apo Elbasani, nuk

filluan që të garantonin urdhër mbrojtje për asnjë femer deri ne vitin 2008 dhe

2009 përkatesisht. Me pare duhej bërë trajnimi i inspektoreve përkates për të

shqyrtuar dhe analizuar këto çeshtje.

Por, marrja e një urdhri mbrojtje mund të duket e lehte dhe premtuese,

ne të vertete nuk është1. Shumë prej grave, pasi bëjne kerkese për urdhër
1Neni 16. Gjykimi për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes

1. Gjykata vendos shqyrtimin e kërkesës për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes brenda 15
ditëve pas pranimit të kërkesës.

2. Gjatë shqyrtimit të kërkesës për urdhër mbrojtjeje, gjykata dëgjon me radhë personat
në vijim:

1. viktimën, përfaqësuesin ligjor apo avokatin e saj;

2. të paditurin/ën (dhunuesin/en), përfaqësuesin ligjor apo avokatin e tij/saj;

3. prokurorin, nëse ky ka paraqitur kërkesën;

4. përfaqësuesit e policisë;

5. përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale pranë njësisë në të cilën jeton përherë ose
përkohësisht personi i përmendur, kur kërkuesi është nën 18 vjeç, nuk ka zotësi për të
vepruar apo dhuna e ushtruar në familje ka ndikim mbi personat e lartpërmendur;

6. punonjësit e qendrave shëndetësore apo të qendrave të shërbimit dhe rehabilitimit, të
cilët kanë asistuar viktimën pas ushtrimit të dhunës mbi të;

7. dëshmitarët, të cilët gjykata i konsideron të domosdoshëm.

Në rastin kur kërkesa është paraqitur nga policia/prokuroria, tërheqja e
viktimës nga procesi nuk sjell si pasojë mosgjykimin e çështjes së filluar.
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mbrojtje ndaj partnerit të tyre, i terheqin ato pasi binden nga natyra e vështire

e situates (mund të binden prej familjes se saj ose të partnerit, mund ta bëjne

për shkak të fëmijeve, mund ta bëjne për arsye se nuk arrijne të mbështëten

financiarisht ne asnjë vend tjeter, etj.). Cfare ngelet per tu përmiresuar me

tepër është jo vetem dhenja e ndihmës viktimave ne nje hark kohor me te

shkurter, dhe kur këto urdhëra mbrojtje të leshohen, të jene gjithashtu të

mbështëtur dhe të zbatuar nga punonjësit e policise. Keshtu sigurohet që

dhunuesi të mos arrije tek viktima përseri2. [Goodmark, 2012]

Edhe nëse femrat e dhunuara arrijne të raportojne incidentet e abuzimit

ndaj tyre nga partnerit, ata jo gjithnjë e marrin urdhërin e mbrojtjes. Sipas të
2Neni 13. Subjektet që kanë të drejtën për të kërkuar urdhrin e mbrojtjes

Kërkesën për urdhër mbrojtjeje mund ta paraqesin:

1. vetë viktima;

2. përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës;

3. policia / prokuroria.

Kërkesën për urdhër mbrojtjeje të një të mituri mund ta paraqesin:

1. prindi ose kujdestari i të miturit;

2. përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës;

3. të afërmit;

4. përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale pranë bashkisë ose komunës, ku ka banimin
e përhershëm apo të përkohshëm viktima, që kanë dijeni për ushtrimin e dhunës;

5. qendrat dhe shërbimet për mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në
familje, të njohura/licencuara nga Ministria e Punës, çështjeve Sociale dhe Shanseve
të Barabarta.

Kërkesën për urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje mund ta paraqesin:

1. vetë viktima;

2. përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës;

3. policia/prokuroria;

4. personi me të cilin viktima ka marrëdhënie familjare;

5. përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale pranë bashkisë ose komunës, ku ka banimin
e përhershëm apo të përkohshëm viktima, që kanë dijeni për ushtrimin e dhunës;

6. qendrat dhe shërbimet për mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në
familje, të njohura/licencuara nga Ministria e Punës, çështjeve Sociale dhe Shanseve
të Barabarta.

Në rastin kur kërkesa është paraqitur nga policia/prokuroria, tërheqja e vik-
timës nga procesi nuk sjell si pasojë mosgjykimin e çështjes së filluar.

161



8.1. Perfundime

dhenave të marra nga Amnesty international, rreth 80 përqind e rasteve që janë

raportuar ne polici dhe është kerkuar urdhër mbrojtje, ky nuk është leshuar.

Arsyeja se pse një numer kaq i madh kerkesash per urdhër mbrojtje nuk jane

leshuar nuk qëndron tek refuzimi i gjykates për përmbushjen e kushteve (vetem

7 përqind ishin për këtë arsye) , por sepse 27 përqind e femrave që kerkuan

urdhër mbrojtje e terhoqen denoncimin dhe 46 përqind e këtyre femrave nuk

u paraqiten ne seancen gjyqesore. Mosparaqitja përpara trupit gjykues nuk

garanton leshimin e ketij urdhëri.[Lemon, 2001]

Arsyet se pse femrat i terheqin kerkesat për urdhër mbrojtje janë dicka

që nuk regjistrohet nga sistemi i gjykates.[Burrill et al., 2010] Përvec arsyeve

të cilesuara me sipër, shumë prej femrave besojne se dhunuesit e tyre janë

trembur nga seancat e para gjyqesore dhe prandaj i teheqin denoncimet e

tyre, por këto femra që nuk e kishin gjykuar sic duhet sjelljen e mundshme të

partnerit kanë denoncuar përseri me vone për dhunë ndaj tyre.

Është shqetesuese edhe fakti që femrat e dhunuar nuk janë të mendjes

për të paraqitur një denoncim për përndjekje kriminale ndaj partnerit sepse

punonjësit e policise me të cilet këto femra janë ne kontakt heren e pare

sugjerojne gjithnjë urdhër mbrojtje. Urdhëri i mbrojtjes është një menyre e

mire dhe efektive për ti dhene hapesiren e duhur viktimes, por nganjëhere

janë shumë me pak nga cfare meritojne dhunuesit sepse ato ngelen përseri të

lire. Mosnjohja e mundesive të tyre për të denoncuar dhunuesit e tyre, bën që

shumë prej femrave të mjaftohen me urdhër mbrojtje dhe madje ta terheqin ne

shumicen e rasteve. Nëse femrat e dhunuara do ishin të përfaqesuara ne seancat

gjyqesore nga një ekspert ligjor ne këtë fushë, atehere ato do mund të përfitonin

me tepër prej mundesive që ofron shteti Shqiptar dhe Kosovar. Shteti duhet të

garantoje ndihmë ligjore dhe përfaqesim ligjor falas për individet që vuajne

nga dhuna e ushtruar ndaj tyre prej pjesetareve të familjes. Kohëzgjatja e

urdhërit të mbrojtjes nuk është e fiksuar, por jepet sipas vleresimit të situates

nga ekspertet dhe trupi gjykues. Disa urdhër mbrojtje mund të leshohen për

një përiudhe kohore prej një viti, disa për me pak se pesembedhjete dite, dhe

të tjere për një përiudhe deri sa të arrihet divorci mes paleve. Viktimat e
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dhunës ne familje ngelen ne rrezik nëse këto urdhëra mbrojtje nuk hyjne ne

veprim menjëhere dhe nuk zbatohen sic duhet3

Seancat gjyqesore zgjasin deri sa të merret një vendim dhe disa here edhe
3Neni 19. Vendimi i gjykatës për lëshimin e urdhrave të menjëhershëm të

mbrojtjes

• Gjykata lëshon me vendim urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, duke caktuar një
ose më shumë prej masave të përcaktuara në nenin 10 të këtij ligji, nëse konstaton se:

1. ekzistojnë bazat për të besuar se i/e padituri/a (dhunuesi/ja) ka kryer ose ka kërcënuar
se do të kryejë ndonjë vepër të dhunës në familje; ose

2. i/e padituri/a (dhunuesi/ja) paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm
për sigurinë, shëndetin ose mirëqenien e viktimës dhe të anëtarëve të tjerë të familjes
së viktimës; ose

3. lëshimi i urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes me vendim gjykate është i nevojshëm
për të mbrojtur sigurinë, shëndetin, mirëqenien e viktimës apo të anëtarëve të tjerë
të familjes së viktimës, që mbrohen me anë të urdhrit të mbrojtjes.

• Gjykata nuk mund të refuzojë lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes për
shkak të një procesi tjetër gjyqësor, ku përfshihet njëra prej palëve.

• Vendimi përfundimtar i gjykatës për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes,
i cili duhet të plotësojë kërkesat e nenit 310 të Kodit të Procedurës Civile, përmban:

1. masën e caktuar nga gjykata;

2. kohëzgjatjen e masës, e cila mbaron në momentin që fillon të zbatohet urdhri i
mbrojtjes i vendosur nga gjykata;

3. njoftimin se shkelja e vendimit të gjykatës për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të
mbrojtjes përbën vepër penale, në kuptim të nenit 320 të Kodit Penal;

4. njoftimin për të drejtën e ankimit kundër vendimit brenda 5 ditëve nga shpallja apo
marrja dijeni e tij;

5. datën e dëgjimit për vërtetimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, e cila është
brenda 20 ditëve prej lëshimit të tij me vendim gjykate.

• Urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes, i lëshuar me vendim gjykate, i njoftohet menjëherë
dhunuesit, i cili nuk ka qenë i pranishëm gjatë seancës gjyqësore, sipas nenit 316 të
Kodit të Procedurës Civile. Viktima duhet të pajiset nga gjykata me dy kopje të
vendimit origjinal, në mënyrë që njërën prej tyre ta mbajë për vete dhe tjetrën ta
vërë në dispozicion të policisë në momentin që paraqitet nevoja.

• Gjykata, brenda 24 orëve pas lëshimit të vendimit, u dërgon nga një kopje të tij
personave në vijim:

1. viktimës dhe personave të tjerë të shënuar në vendim;

2. kërkuesve në kuptim të nenit 13 të këtij ligji;

3. zyrës së shërbimeve sociale të njësive vendore, ku janë me banim të përhershëm apo
të përkohshëm viktima dhe personat e tjerë të përmendur në vendim;

4. komisariatit të policisë në rajonin ku janë me banim të përhershëm apo të përkohshëm
viktima dhe personat e tjerë të përmendur në vendim.
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shtyhen për muaj të tere, situate që nuk është aspak ne ndihmë të viktimave.4

Dhuna ne familje është një problem i rendesishem për shendetin publik dhe

cdo dite e me tepër po terheq me tepër vemendjen e shoqatave shendetesore

ne bote për shkak të vështiresise që paraqet ne elimimimin e saj. Dhuna ne

familje është një teme shqetesuese për Shqipërine, edhe pse nuk ka arritur të

marre një vemendje me të gjere nga aktoret e rendesishem akademike të vendit.

Pothuajse të gjitha studimet e kryera nga akademiket shqiptare dhe të huaj

ne bashkepunim me organizata të ndryshme që mbështësin këto studime vihet

re që raportet kanë të njëjtat aspekte të përbashket:

• Dhuna ne Familje është një fenomen që konceptohet prej shoqerise si një

problem private dhe familjar;

• Femrat shqiptare të përfshira ne incidentet e dhunës ne familje rralle

here raportojne këto incidente të institucionet e duhura;

• ka një mungese të qarte të infrastruktures ne sherbimet e ofruara si

nga qeveria ashtu dhe nga aktoret e tjere që kerkojne të ndihmojne ne

adresimin e ketij problemi.

Kjo përfshin problemet që shfaqen vazhdimisht nga mungesa e reagimit të

shpejte dhe ne kohë të forcave të policise, mangesi ne aftesine dhe mundesine

për të mbledhur prova dhe për ti dokumentuar sic duhet ato, dhe një sistem i

• Vendimi i gjykatës për nxjerrjen e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes përbën titull
ekzekutiv dhe ekzekutohet menjëherë nga zyra e përmbarimit, sipas dispozitave të
Kodit të Procedurës Civile (nenet 510/e, 516/c e vijues).

4Neni 20. Gjykimi për vërtetimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.
Pas përfundimit të seancës gjyqësore për nxjerrjen e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes,

gjykata vazhdon seancën për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes mbi bazën e kërkesës, në zbatim
të nenit 16 të këtij ligji. Në përfundim të procesit gjyqësor gjykata:

1. vendos anulimin, si dhe ndërprerjen e efekteve të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes,
të lëshuar më parë me vendim gjykate, kur ky i fundit nuk arrin të provohet;

2. refuzon lëshimin e urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate, kur nuk arrin të provohet
urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes, i lëshuar më parë me vendim gjykate;

3. lëshon urdhrin e mbrojtjes me vendim gjykate në bazë të nenit 17 të këtij ligji. Sipas
nevojës, ky vendim mund tâĂŹi ndryshojë kushtet e urdhrit të menjëhershëm të
mbrojtjes, të lëshuar më parë me vendim gjykate.
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manget i hetuesise mbi këtë fushë. Edhe pse organi hetues ne vendin tone ka

bërë shumë përparime, ngelet përseri shumë vend për të arritur ne një nivel

ku mund të luftojne sic duhet dhunën ne familje.

Një raport që konsiderohet zyrtar dhe me i sakte se raportet e kryera nga

organizata apo institucione të tjera që opërojne ne vend është ai i kryer nga

Haarr and Dhamo i vitit 2009. Ky studim nxjerr ne pah se pjesa me e madhe e

femrave Shqiptare të moshes 15-49 vjec kanë qenë viktima të dhunës ne familje.

51 përqind e femrave të kesaj grup moshe raportojne për abuzim emocional

nga ana e partnerëeve të tyre ose pjesetareve të tjere të familjes, 40 përqind

raportojne për dhunim psikologjik, 30 përqind raportojne për dhunim fizik

dhe 13 përqind raportojne për abuzm seksual. Nëse të dhenat e vitit 2009

nuk duken shqetesuese për situaten kritike që është krijuar, atehere do ishte

shqetesuese me siguri raporti i reagimit ndaj këtyre raportimeve. Ne të gjitha

këto raste, mos-reagimi ne kohën e duhur ose aspak për ti ardhur ne ndihmë

viktimave ishte i tmerrshem, 36 përqind për abuzimin emocional, 30 përqind

për dhunën psikologjike, 30 përqind për dhunën fizike, dhe 23 përqind për

abuzim seksual.

Ky ishte një studim i realizuar nga Haar, Robin dhe Dhamo, Milika ne

2009 mbi ”Dhuna ne Familje ne Shqipëri: një Sondazh Kombetar me Baze

Popullsine,” që është publikuar dhe nga iNSTAT me fonde ndihmë nga Programi

për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara OKB UNDP dhe Fondi për fëmijet i

Kombeve të Bashkuara UNiCEF.

Ne ligjin Nr. 9669 të miratuar nga parlamenti i Shqipërise,[9669 and OSCE,

2006] dhuna ne familje cilesohet si cfaredo forme dhunë ose abuzimi e ushtruar

nga një përson ne një tjeter me të cilin kanë ose kanë patur lidhje familjare,

dhe që rezulton ne dhunim të integritetit fizik, moral, psikologjik, emocional,

seksual, social ose ekonomik të individit. Ligji i jep dispozita institucioneve

specifike për të adresuar dhunën ne familje. Ministria e punës, çeshtjeve Sociale

dhe Mundesive të Barabarta është trupi kryesor i qeverise që është përgjegjes

për koordinimin, mbështëtjen dhe mbikeqyrja e implementimit të ketij ligji.

Ministria e Brendshme, se bashku me forcat e policise ne rang rajonal dhe
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kombetar, qeverite lokale përkatese, Ministrine e Shendetesise and Ministrine

e Drejtesise, mbartin të gjitha role dhe përgjegjesi të reja për të përmiresuar

situaten e dhunës ne familje ne Shqipëri.

Reaguesit e pare ne rast raportimi të një incidente, forcat e policise, kanë

bërë ndryshime dhe përparime për të eliminuar influencen e individeve të

rendesishem të shoqerise ne vendimet e gjykatave dhe veprimeve të forcave

të policise. përparime të ketij grupi kanë qenë edhe ne ngritjen e një sistemi

të ri që i jep mundesi qytetareve të njoftojne policine ne një numer të vetem

që përdoret ne të gjithë vendin. Megjithate, edhe me ngritjen e sistemeve

të reja dhe përmiresimin e një infrastrukture, përseri ngelen të patrajnuar

punonjësit e policise që reagojne ndaj këtyre telefonatave. Reagimi i policise

ndaj incidenteve të dhunës ne familje qëndron akoma ne një prioritet të ulet,

edhe pse nuk mungon deshira e forcave të policise për tu trajnuar ne menyre

që të japin ndihmën e duhur individeve që janë pjese e incidenteve të dhunës

ne familje.

Përmiresimet nuk kanë qenë vetem ne aspektin e sherbimeve që mund tiu

ofrohen qytetareve, por edhe ne mundesite që ato qytetare mund të gjejne

për mbrojtje ne kornizen ligjore. qëndra për Nisma Ligjore Qytetare ka qenë

një institucion i organizuar dhe aktiv ne përmiresimin e situates se dhunës

ne familje. Megjithate, ngelet përseri shumë hapesire për të përmiresuar

kornizen ligjore. Koha që i duhet një femre për të marre urdhërin e mbrojtjes

nga momento që ajo aplikon është e gjatë dhe mund të shkaktoje deme të

metejshme ne integritetin e viktimes. Shumica e femrave që vendosin të

aplikojne për urdhër mbrojtje nga partnerëet e tyre arrijne ne një pike ku

proçedurat bëhen aq të vështira sa i detyron ata ta lanë të gjithë proçesin pas

dore.

8.1.1 Kriminalizimi i incidenteve te Dhunes ne Familje

si nje zgjidhje

Pothuajse dhjete vite kanë kaluar qëkur u miratua nga Parlamenti i Shqipërise

ligji Nr. 9669,”Për Dhunën ne Familje”[9669 and OSCE, 2006] dhe akoma nuk
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janë ndërmarre reforma për ta zbatuar këte ligj ne teresine tij. Ligji është

premtues sepse i jep dispozita me teper se disa institucioneve të ndryshme

të krijojne struktura që mund të koopërojne ndërmjet tyre. Bashkepunimi

mes ketyre ndarjeve institucionale e ben me te lehte shmangjen e voneses nga

burokracite dhe adreson problemin sa me pare. Ky bashkepunim siguron nje

rrjet efektiv dhe bashkëpunues për të ndihmuar viktimat e dhunës ne familje,

për të rehabilituar abuzuesit, dhe për të reduktuar shanset që dicka e tillë

të përsëritet ne të ardhmen. Megjithate, gjatë viteve është rritur numri i

padive kundër dhunuesve dhe është rritur numri i femrave që i denoncojne këto

meshkuj për ndjekje penalisht ndaj tyre. Kjo është ne fakt njera ndër mënyrat

e propozuar prej disa aktoreve që luajne rol kyc ne zgjidhjen e fenomenit të

dhunës ne familje.

Propozimi i disa paleve është që të cilesohen të gjitha format e dhunës ne

familje si vepra penale dhe të ndiqen penalisht këto dhunues pa qene nevoja që

procesi hetimor të niset vetëm me konsensusin e viktimës. Raportet ne shtyp

të incidenteve të dhunës ne familje tregojne së shumë pak prej raportimeve

për divorc ose për urdhër mbrojtje ndiqen nga nje ndjekje penale kundrejt

abuzuesit. Të vetmet raste kur incidentet e dhunës ne familje janë shkak për

nisje të procesit hetimor për ndjekje penale janë kur këto incidente përfundojne

me vrasje, kercenim me jete ose demtime shumë të renda.

Vetë fakti që dhuna ne familje me të gjitha format e saj nuk cilesohet

si nje vepër penale ne Shqipëri është shqetesues për mbarevajtjen e sistemit

të drejtësise dhe efektivitetin e reformave ligjore apo ngritjen e strukturave

të reja. Trajtimi i dhunës ne familje ashtu si veprat e tjera penale mund të

ndikoje ne sjelljen abuzive të pjesetareve të familjes. Ndikimi vjen si pasoje

e informacionit me të sakte mbi incidentet e dhunës ne familje që mund të

siguroje policia nga trajtimi i kësaj vepre si krim.

Kriminalizimi i dhunës ne familje thekson edhe me tepër mendimin negativ

që ka shoqeria Shqiptare mbi fenomenin dhe mund të ndihmoje femrat të ndihen

me të sigurta për të denoncuar situaten duke ditur që do marrin ndihmë prej

shtetit. Ministria e Brendshme dhe ajo e drejtësise duhet të bashkëpunojne

167



8.1. Perfundime

ne krijmin e nje sistemi që ruan me mirë dhe me sakte të dhënat mbi rastet e

dhunës ne familje.

Është e qarte që miratimi i ligjit ”Për dhunën ne familje” ka ndikuar ne

ngritjen e numrit të raportimeve të incidenteve të dhunës ne familje ne format

e ndryshme të saj. Kjo sigurisht që është një shenjë pozitive, dhe duke marre

parasysh përparimin e medias se lire supozohet që përqindja e rasteve të

dhunës që raportohet të jete shumë me i larte ne të ardhmen. Patja e me

tepër informacioni nga strukturat përkatese i ndihmon ato të gjejne menyra

me efektive për të adresuar fenomenin. Normalisht, që do jete një proçes i

gjatë dhe me gabime të shumta, por kjo është një menyre për të mesuar dhe

për të patur të dhena me të sakta mbi rastet.

Kjo njohuri ndihmon ngritjen e strukturave paralele që mund të kene një

impakt të rendesishem ne lehtesimin e atyre që vuajne nga ky fenomen dhe

parandalimin e rasteve të reja.

Ne zonat rurale është akoma një tabu që të flitet për dhunën ne familje, e

leje pastaj të raportohet partneri ne polici. Traditat zakonore vazhdojne të

kene një impakt të rendesishem ne këto krahina, dhe sic është përmendur me

sipër, këto tradita keqinterpretohen ne shfajesimin ndaj kesaj dhunë. Edhe pse

janë rritur numri i raportimeve ne sallat e emergjences për dhunën ne familje,

shpërndarja gjeografike e rritjes se raportimeve nuk ka qenë me e gjere se ne

kryeqytet. Shumica e këtyre telefonatave kryhen nga qytetet e medha ne jug,

sepse femrat e dhunuara ne veri përpiqen të telefonojne të afermit e tyre me

pare.

Ne këto qytete edhe ndihma që u jepet viktimave që arrijne të raportojne

situaten ne një menyre ose një tjeter është me e larte se ajo që ofrohet nepër

zonat rurale dhe qytetet veriore. Ne Tirane janë krijuar marreveshje mes

Policise se Tiranes dhe organizatave që mund të ndihmojne këto femra si

”Qndra Keshilluese për Grate dhe Vajzat” dhe ”Qendra për Levizjen Qytetare

Ligjore”. Këto dy organizata mund të ndihmojne viktimat ne menyra që

punonjësit e policise nuk arrijne dot. Organizata të tilla janë ngritur edhe ne

qytete veriore si Shkodra e Tropoja, por bashkepunimi mes tyre dhe organeve
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të policise ngelet akoma ne nivele të hershme. Viktimat, raporton rajoni i

policise se qytetit të Shkodres, ne të shumten e rasteve telefonojne me përpara

këto organizata për tiu ardh ne ndihmë sepse marrja ne telefon e policise iu

duket dicka me të cilen ato nuk kuptohen dot si duhet dhe duket procvedure

shumë e gjatë dhe stresuese.

Është e vertete që proçedurat për ndjekjen penale të një partneri janë

të gjata dhe sherbimet e ofruara nga shteti gjatë kohës se proçedimit janë

inekzistente për viktimat, prandaj këto femra gjejne me tepër ”rehati” ne

raportimin e rasteve tek organizatat e ndryshme. Për shkak të mungeses se

informacionit mbi menyren se si mund të përndjekin një individ për kundervajtje

penale, këto femra ne të shumten e rasteve zgjedhin vetem mundesine për tu

divorcuar nga këto partnerëe.

8.1.2 Ashpersimi i denimit si forme zgjidhje

Disa studjues sugjerojne si nje rruge zgjidhjeje te ketij fenomeni ashpersimin

e rregullave qe percakton Kodi Penal[Kodi, 2011] dhunuesve te anetareve te

familjes. Propozohet qe të behen denimet për dhunën në familje të vazhdueshme

dhe me të ashpra. Sa here që një fenomen,- që është dhe kundervajtje penale-

behet tepër shqetesues për shoqerine, atehere ligjvenesit dhe organet përkatese

ndryshojne proçedurat dhe ashpërsine me të cilen denohen akte të tilla. Kjo

ka qenë një menyre efektive për të parandaluar disa fenomene, por nuk ka

funksionuar në masen e duhur në luftimin e dhunës në familje. Edhe pse është

rritur masa e arrestit me burg për dhunuesit e pjesëtareve të familjes, përseri

keto masa nuk kanë arritur të parandalojne ose të ulin nivelin e incidenteve të

rasteve të dhunës në familje.

Në rastet e para të ushtrimit të dhunës, dhunuesve u jepet një urdher mbro-

jtje për një përiudhe të shkurter kohore duke shmanguar përndjekje penale5.
5Vini re që në Shqipëri akoma mungojne opsionet e dergimit për rehabilitim të dhunuesit,

prandaj mundesite e vetme të trupit gjykues jane urdhri i mbrojtjes, arresti në shtepi ose me
burg, dhe lenja e lire e dhunuesit. në vendet përendimore përdoret shume fillimisht praktika
e proçesit rehabilitues të dhunuesit dhe viktimes gjithashtu duke marrë ndihmë nga një
psikolog.
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Ka disa arsye pse pranohet kjo praktike nga shoqeria dhe nga institucionet.

Arsyeja me e forte qendron se shume prej ketyre dhunuesve që nuk denohen që

në rastin e parë të raportuar, në të vertete mundohen dhe arrijne të ndryshojne

sjelljen e tyre kundrejt pjesëtareve të tjere të familjes. Kjo sepse mund të

jene të frikesuar nga arrestimi me burg nëse incidenti përseritet ose sepse ato

ndihen fajtore.

Por statistikat tregojne që nëse ndodh një incident në familje, ka shume

gjasa që incidenti të përseritet vazhdimisht, pavaresisht nëse ndihen fajtore

ose frika ndaj arrestit me burg ose urdhrit të mbrojtjes që mund të siguroje

partneri i tyre. për të rritur ndjenjën e përgjegjesise dhe frikes tek dhunuesit

për kryerjen e akteve të tilla, duhet që masat e marra ndaj tyre duhet të jene

të ashpra dhe tiu jepen gjithnjë, jo vetem në raste të vecanta. Kjo është e

vertete për institucionet e drejtesise, por gjithashtu dhe për organizata apo

kompanite që kanë të punesuar keto dhunues.

Sensibilizimi dhe rritja e ndergjegjes se shoqerise civile mbi këtëfenomen

të shpifur nuk krijon efekte vetem tek institucionet qeveritare, por edhe tek

kompanite, organizatat apo firmat private dhe publike. nëse aktet e një

punonjësi cilesohen nga organet e drejtesise si dhunë në familje, atehere keto

organizata apo kompani duhet të pushojne nga puna keto individe. Pasojat

e dhunës ndaj pjesëtareve të familjes në një forme apo në një tjeter duhet të

këtëpasoja në menyre që të mos nxitet apo shihet si e pranueshme dhe dicka

të ciles mund t’i shmangesh lehte pa u denuar.

Në shume raste se fundmi në SHBA, lojtaret e futbollit amerikan të cilet

jane dyshuar me të drejte prej National Football League (NFL) Organizates

Kombetare të Fubollit6[Times, 2009] si dhunues të pjesëtareve të familjes kanë

përjashtuar jo vetem prej skuadrave por edhe prej liges keto individe. Keto

pasoja vijne prej humbjes ekonomike që mund ti shkaktoje një klubi pasja në

mes tyre e një lojtari që dhunon pjesëtaret e familjes, por gjithashtu ngaqe nuk

pranohet prej vete anetareve të shoqerise civile si një e drejte që i takon ketij
6NFL (National Football League) Liga Kombetare e Futbollit, organizata me e madhe

sportive në SHBA
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individi7. Pasoja të tilla duhet të ndermerren në bashkepunim mes forcave të

policise në Shqipëri dhe kompanive apo organizatave kombetare.

Ndeshkime të renda për dhunuesit si prej institucioneve të drejtesise dhe

ashtu edhe prej organizatave që i punesojne keto individe dergon një mesazh të

forte dhunuesve të pjesëtareve të familjes. Financime me të larta në shërbimet

për dhunën në familje është e veshtire të përcaktohet me saktesi prejardhjen e

fondeve që përdoren për dhunën në familje sepse vijne nga shume burime si

ndihmë nga qeveria qendrore posacerisht për këtëfenomen, si pjesë e paketes se

bugjetit vjetor të bashkive apo komunave, si pjesë e fondit të alokuar policise

se shtetit dhe nga organizata të tjera që kërkojne minimizimin e ketij fenomeni.

Edhe pse prezenca e diskutimeve mbi dhunën në familje është rritur si

në shoqerine civile, në planet e qeverise dhe në media me denoncimet që i

bën rasteve të dhunës në familje, fondet që shkojne kundrejt luftimit të ketij

fenomeni ngelen pothuajse të njëjta dhe minimale. Edhe ato pak fonde që

alokohen për këtëqellim nuk shkojne në duart e duhura, dhe rrjedhimisht nuk

realizohen projektet ndihmëse si për viktimat ashtu edhe për dhunuesit. Sic

është sqaruar me sipër në këtëshkrim, zgjidhja e vetme që kanë institucionet e

drejtesise është të japin urdher mbrojtje ose të dergojne dhunuesin në arrest

me burg për tu rehabilituar dhe si ndeshkim në të njëjten kohe.

Mungesa e qendrave rehabilituese si për viktimat dhe për dhunuesit, e bën

shume të veshtire zgjidhjen e një rruge të mesme të situates. Cdo vit në SHBA,

Rrjeti Kombetar për Ndalimin e dhunës në Familje8 kryen një pyetesor në të

gjithe vendin për të marrë informacion nga organizatat që jane në shërbim

të pacienteve të dhunës në familje për të kuptuar se sa prej ketyre kërkesave

të pacienteve gjejne përgjigje dhe sa prej ketyre kërkesave nuk përgigjen dot.
7Rastet e dhunës se ushtruar ndaj partnereve tyre të disa lojtareve të famshem në

ligen kombetare të futbollit në SHBA dhe gjithashtu sportistave të tjere. Lojtari Ray Rice
godet me grushte gruan e tij në ashensor në një hotel. Pas publikimit të videos që tregonte
momentet e dhunës, lojtari u pezullua nga cdo loje dhe u përjashtua nga liga përpara se
çeshtja e tij të arrinte tek organet e drejtesise.

8Rrjeti Kombetar për Ndalimin e dhunës në Familje (National Netëork to End Domestic
Violence). Studim i përshkruar në artikullin e meposhtem. Edhe pse pyetesori dhe rezultatet
e marra prej tij nuk jane në të vertete kryer me metoda shkencore sepse kryhen vetem
brenda një dite dhe nuk marrin parasysh shume prej faktoreve që mund të ndikojne në rastet
që keto agjensi mund të plotësojne kërkesat.
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E gjithe kjo proçedure ndodh në një hark kohor shume të shkurter, në një

dite. në vitin 2013 ishin me tepër se 9,000 kërkesa për ndihmë nga paciente të

dhunës në familje që nuk arriten ti kishin kërkesat e tyre të plotësohen nga

agjensite apo organizatat ndihmëse. Nga ky numer, 6,000 prej kërkesave ishin

për banëse të përkohshme që të ishin larg prej dhunuesve në familjen e tyre.

Studjuesit shprehen se mungesa e mundesise se adresimit të ketyre kërkesave

për ndihmë është një shqetesim serioz pasi është në rritje.

8.1.3 Ndryshimi i metodikes gjykuese

Në terma të thjeshte ekonomik, kërkesa për shërbime në këtë fushë në Shqipëri

dhe në shume vende të botes është shume me e larte se mundesia për të ofruar

shërbime nga organizatat dhe kompanite.

Ndryshimin e menyres se si shqyrtohen në gjykate çeshtjet familjare të

lidhura me dhunën në familje Rastet e divorcit mund të mos jene të shumta,

por ama kanë qenë në rritje që pas vitit 2000 në Shqipëri. Në shumicen e ketyre

rasteve të divorcit vihet re që njëri partner ka pretendime për dhunë të ushtruar

nga partneri. Historikisht keto çeshtje jane trajtuar në menyre të ndare nga

sistemi gjyqesor — ku njëri gjykates degjon mbi çeshtjen e divorcit ndersa një

tjeter gjykates gjykon çeshtjen inkriminuese të dhunës në familje. Kjo e bën

proçeduren e divorcit të veshtire, të gjatë dhe të kushtueshme.

Nëse çeshtja nuk sillet e plotë përpara trupit gjykues për të marrë parasysh

cdo informacion gjatë shqyrtimit të seciles çeshtje. Tani në disa gjykata

të vendeve të ndryshme të botes, për të korrigjuar pasojat që sjell prak-

tika e mësipërme kanë filluar të përdorin praktiken ”Një familje, një trup

gjykues”.[Neubauer, 2007] Kjo praktike kryhet duke lejuar që i njëjti trup

gjykues të shqyrtoje të gjitha qeshtjet e të njëjtes familje. Kjo mund të duket

si një zgjidhje e drejte e problemit që paraqitem me sipër, por në të vertete ka

efektet negative gjithashtu. Trupi gjykues që shqyrton keto çeshtje mund të

mos i veje shume rendesi dhunës e partnerit ndaj pjesëtareve të familjes dhe të

përqendrohet në probleme të tjera që e shqetesojne familjen duke u munduar

që të binde familjaret të arrijne marrëveshje me njëri tjetrin në menyre që
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prinderit të mund të ruajne marrëdhëniën mes tyre. në këtëmenyre prinderit

mund të japin një shërbim dhe përkujdesje me të mire për fëmijet e tyre edhe

nëse ato jane të divorcuar si cift.

Në përpjekje për të vendosur dhe vlerësuar situaten si me të drejte dhe

asnjanëse, trupi gjykues kërkon vlerësimin e situates prej punonjësve të tjere

që bëjne vlerësimin e gjendjes shendetesore dhe mentale të paleve në familje

dhe që vendosin nëse dhuna në këtëfamilje është e pranishme apo inekzistente.

Fatkeqesisht, jo gjithnjë keto vlerësues jane të trajnuar mire për të kuptuar nëse

dikush është i dhunshem apo jo sepse kjo nuk është një semundje mendore dhe

nuk ka një test që mund të provoje dicka të tille.[Livingston College Campus

Rutgers Albert R. Roberts Professor of Criminal Justice and Livingston College

Campus Rutgers Marjory D. Fields Professor of Criminal Justice, 2002] dhënia

e një trajnimi me special për trupin gjykues të çeshtjeve të dhunës në familje

është i domosdoshëm për të parë rezultate me efektive dhe të drejta.

Gjithe kjo panorame na prezanton kompleksitetin e kontekstit familiar në

një kulturë patriarkale. Dëshmitë e saj na vënë në dukje faktin se marrëdhëniet

tradicionale gjinore u kushtojnë shtrenjte grave.Tregohet qarte mënyrat se si I

rrezikon gratë ndaj dhunës pabarazia gjinore në Shqipëri, si dhe kompleksitetin

e faktorëve kulturorë, socialë, ekonomikë dhe ndërpersonalë të këtij fenomeni.

Cka do te thote se hidhet poshtë miti se dhuna në familje është më tepër

një problem i njerëzve të varfër dhe të pashkolluar. Ai vërteton se abuzimi i

kapërcen kufijtë social— ekonomikë. Tregohet qartazi se marrëdhëniet tradi-

cionale gjinore përbëjnë një barrë të rëndë për këto gra. Megjithëse në vitet e

fundit në Shqipëri kanë ndodhur ndryshime të rëndësishme, gratë vazhdojnë të

kenë statusin e të nënshtruarës. Situata e grave në Shqipëri, veçanërisht përsa

i përket fenomenit të dhunës në familje, është përkeqësuar gjatë dhjetë viteve

të fundit, dhe kjo në nje kohë kur mungojnë të dhënat e besueshme zyrtare që

vërtetojnë fenomenin. Dhuna në familje në Shqipëri mbetet prapa dyerve të

mbyllura dhe mbështet nga qendrimet patriarkale dhe tradicionale që burojnë

nga Kanuni.
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Punimi

Në kryerjen e këtij studimi ka qenë e domosdoshme perdorimi dhe

bazimi i argumentave në Kodin Civil, Kodin e Procedures Penale te

Republikes se Shqiperise dhe te Kosoves, Kodin Penal të Republikes së

Shqipërisë dhe atë të Kosoves, Kushtetuten e Republikes se Shqiperise

dhe Kushtetuten e Republikes se Kosoves. Krahas bazes kryesore mbi

keto burime te lartpermendura, per studimin është përdorur literaturë e

huaj nga studiusit më me influence në studimin e fenomenit te Dhunës në

Familje ne lidhje me kornizen ligjore dhe reformimin e saj pergjate viteve,

sic jane: Andrew Morrison, S. Catalano, H. Cefrey, B. De Mente, L.

Goodmark, J. Herman, B. Janey, N. Lemon, D. Neubauer. Për punimin

është përdorur nje studim statistikor i kryer me studentet e Universitetit

te Shkodres "Luigj Gurakuqi" dhe te dhëna të marra nga intervista të

shumta me vetë viktimat e Dhunës në Familje dhe përsonat e dënuar

më parë per kryerjen e kesaj vepre. Për analizimin e efektivitetit te

sistemit gjyqësor Shqiptar në trajtimin e rasteve te veprave te Dhunës në

Familje janë përdorur të dhëna nga vendimet e marra nga vetë gjykatat

Shqiptare gjatë viteve por edhe të dhënat nga studimet dhe të dhënat

nga vendime gjykate ne vende te ndryshme te botes, kryesisht asaj

perëndimore si SHBA dhe Mbretërisë së Bashkuar.
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